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خالل رعايته للندوة األولى لكرسي الملك عبدالعزيز في جامعة بولونيا 

مدير الجامعة: خادم الحرمين يقف خلف كل 
مبادرة تحقق التعايش والسلم الدوليين

ال��ك��ري��م رع���ى م��ع��ال��ي م��دي��ر الجامعة  ال�����س��ام��ي  ال��م��ق��ام  بتوجيه م��ن 
رئي�س مجل�س كرا�سي البحث الندوة العلمية التي نظمها كر�سي الملك 
وذلك  باإيطاليا،  بولونيا  جامعة  في  الإ�سالمية  للدرا�سات  عبدالعزيز 
�سعادة مدير جامعة  الندوة رحب  اأعمال  بداية  الكر�سي.  وفي  في مقر 
الجامعة  م��دي��ر  بمعالي  اوب��رت��ي��ن��ي  فران�سي�سكو  البروفي�سور  بولونيا 
الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن عبداهلل اأبا الخيل والوفد المرافق له، وقال: 
تعد  الندوة  وه��ذه  اليوم،  والبحثية  العلمية  ن�ساطاته  يبداأ  الكر�سي  اإن 
وتقديم  الإ�سالمي،  العالم  مع  الغربية  الثقافة  بين  اللتقاء  انطالقة 
اأن  واأتمنى  عام،  ب�سكل  واأوروب��ا  ايطاليا  للباحثين في  الإ�سالمي  التراث 
ت�سعى  التي  اإيطاليا  في  البحثية  الكرا�سي  اأه��م  من  الكر�سي  ه��ذا  يكون 

لتقريب وجهات النظر بين الغرب وال�سرق.
خادم  لمقام  وتقديره  �سكره  الجامعة،  مدير  معالي  رفع  جانبه،  ومن 
الأمين  عهده  وولي  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين 
�ساحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي 
عهده الأمير محمد بن �سلمان بن عبدالعزيز على توجيههم وموافقتهم 
ال�سامية على تد�سين كر�سي الملك عبدالعزيز للدرا�سات الإ�سالمية في 
جامعة بولونيا، وقال معاليه: اإن هذه منا�سبة �سعيدة يلتقي فيها الباحثون 

من  والعربية  الإ�سالمية  الدرا�سات  مجال  في  والمهتمون  والأكاديميون 
خالل هذا الكر�سي، بما يخدم الر�سالت ال�سماوية، عبر منهج علمي بعيد 
الأث��ر عندما  بالغ  لها  المبادرة  والخالف، وهذه  والت�سرذم  التع�سب  عن 
في  بولونيا  وج��ام��ع��ة  الإم����ام  جامعتي  بحجم  عريقة  ج��ام��ع��ات  ت��رع��اه��ا 
ايطاليا التي تعد اأقدم واعرق جامعة في اأوروبا، فيما تعتز جامعة الإمام 
بهذه ال�سراكة مع جامعة بولونيا فهي تعد من اأكبر الجامعات في العالم 
الإ�سالمي حيث تعنى بالعلوم ال�سرعية والعربية والعلوم التطبيقية لأكثر 
من 250 األف طالب وطالبة في المملكة العربية ال�سعودية وخارجها، من 

خالل التعليم ال�سباحي والموازي والتعليم عن بعد.
���س��راك��ة ج��دي��دة م��ع جامعة  ال��ن��دوة  ب��ه��ذه  الجامعة تد�سن  واأ���س��اف: 
بولونيا، واأي اإنتاج علمي يجمع بين هاتين الجامعتين له اأهميته وعمقه 
بتوجيه  اليوم  اأتينا  واإننا  اعتزاز،  نظرة  اإليه  �سينظر  والجميع  العلمي، 
ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز وهو الداعم  ومباركة من خادم 
وال�سلم  التعاي�س  تحقق  مبادرة  كل  خلف  يقف  من  وهو  والعلماء  للعلم 
اإليها، وتبرز الجهود التي تقوم بها  الدوليين، وتجعل كل من�سف ي�سل 

المملكة العربية ال�سعودية في م�سارق الأر�س ومغاربها.
»التفا�صيل �ص: 2«

باليوم  الجامعة  احتفاء  بفعاليات  التطوعي  العمل  درا���س��ات  مركز  عمادة  �ساركت 
الوطني ال�86 للمملكة، وذلك وفقاً لروؤيتها ور�سالتها المرتبطة باأهداف را�سخة تعزز 

المواطنة.
وجاءت هذه الم�ساركة الفاعلة من العمادة بهدف تحقيق جملة من الأهداف المهمة، 
ومن اأبرزها تعميق �سعور العتزاز بالدين الإ�سالمي الحنيف، والنهج ال�سعودي القائم 
على مبداأ الو�سطية والعتدال والتاأكيد على التزامه والثبات عليه، اإ�سافة اإلى التعريف 
بالأثر العظيم لأئمة الدولة ال�سعودية وملوكها في ن�سرة الدين وال�سريعة والعقيدة 
التاأكيد  اإل��ى  الفعاليات  و�سلم-، كذلك هدفت هذه  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  على هدى 
على روح الولء وال�سمع والطاعة لولة الأمر ولزوم الجماعة في الأعمال التطوعية، 

والتعريف بدور العمل التطوعي في تحقيق روؤية المملكة.
التطوعي(،  بالعمل  المواطنة  )تعزيز  بعنوان  وطنية  علمية  ندوة  العمادة  ونظمت 
المركز  وكيل  وف�سيلة  ال�ساوي،  �سليمان  الدكتور  المركز  وكيل  تقديمها  في  �سارك 
اأيمن  الدكتور  الأ�ستاذ  المركز  وم�ست�سار  الوهيبي،  ب��در  الدكتور  وال��ج��ودة  للتطوير 

يعقوب، وذلك في م�سجد اإ�سكان الطالب بال�سكن الجامعي.
وفي بداية الندوة، تطرق الدكتور بدر الوهيبي اإلى البعد ال�سرعي للعمل التطوعي 
واإنما هي  اللحظة  وليدة  لي�ست  التطوعية  الأعمال  ن�ساأه  اأن  اأو�سح  ومرتكزاته، حيث 
ثوابت �سرعية جاء تاأ�سيلها في ال�سريعة الإ�سالمية الحنيفة، م�سيراً اإلى ذلك بالدليل 
الخير،  وفعل  التطوع  على  تحث  التي  والن�سو�س  القراآنية  الآي���ات  من  العديد  اإل��ى 
اأن كل هذه ال�سور الم�ست�سهد بها تعبر عن كون العمل التطوعي من اأ�سمى  مو�سحاً 

العبادات واأزكى القربات، ومما تنال به محبه اهلل -عز وجل- وتح�سل به وليته.
العمل  لأهمية  ال�سرعية  الن�سو�س  هذه  بيان  مدى  الوهيبي  الدكتور  اأو�سح  كما   
الأم��ة  تكامل  اإل��ى  م�سيراً  الم�سلم،  المجتمع  اأف���راد  بين  الأع��م��ال  وتكافل  الجماعي 
الحتياج  مدى  كذلك  ومنافعه،  التطوعي  العمل  مجالت  تعدد  تناول  كما  وتكافلها، 

اإليه في تحقيق روؤية المملكة الطموحة 2030.
»التفا�صيل �ص: 5«

مركز دراسات العمل التطوعي 
يحتفي باليوم الوطني بجملة من 

األنشطة والفعاليات

خالل لقائه بنائب مديرها العام

أبا الخيل: نسعى لتطوير عالقتنا بمنظمة 
اليونيسكو لنفع اإلنسانية

�سليمان بن عبداهلل  الدكتور  الأ�ستاذ  الجامعة  التقى معالي مدير 
اأبا الخيل في مقر منظمة اليوني�سكو في باري�س  ب�سعادة نائب المدير 
لمعالي  بكلمة  اللقاء  وب��داأ  اأنجيدا،  غيتا�سيو  ال�سيد  للمنظمة  العام 
م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة اأك���د خ��الل��ه��ا ع��ل��ى اه��ت��م��ام ح��ك��وم��ة خ���ادم الحرمين 
ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز –حفظه اهلل- بالعلم والتعليم 
اأنه –رعاه اهلل- ل ياألو جهدا لدعم كل المبادرات  في المملكة مبيناً 

والأعمال العلمية والثقافية والإن�سانية. 
في  ال��ج��ام��ع��ات  ك��ب��ري��ات  اإح���دى  تعد  الجامعة  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
ال�سرق الأو�سط حيث ت�سم حوالي 250 األف طالب وطالبة منهم عدد 
كبير من طالب المنح ينتمون اإلى حوالي 140 دولة، وت�سم الجامعة 
عدة كليات ومعاهد ومراكز علمية وبحثية داخل المملكة وخارجها في 

عدد من دول العالم.

مع  ل�سيما  الدولية  بعالقاتها  تعتز  الجامعة  اأن  الخيل  اأب��ا  وذك��ر 
منظمة اليون�سكو من خالل برنامج كرا�سي البحث، حيث توجد في 
الجامعة ثالثة كرا�سي تحت اإ�سراف المنظمة، هي كرا�سي اليوني�سكو 
العالي،  التعليم  في  وللجودة  والثقافات،  الأدي���ان  اأت��ب��اع  بين  للحوار 
جامعة  مع  الوثيق  الجامعة  تعاون  جانب  اإلى  المجتمعي،  ولالإعالم 
ت�سعى لتطوير عالقتها  الجامعة  اأن  على  باري�س1، موؤكداً  ال�سوربون 
على  بالنفع  يعود  بما  المجالت  مختلف  ف��ي  الدولية  المنظمة  م��ع 

الإن�سانية.
اأعرب معالي مدير الجامعة عن �سكره وتقديره  وفي ختام كلمته 
عبداهلل  ب��ن  زي��اد  الدكتور  اليوني�سكو  منظمة  ل��دى  المملكة  ل�سفير 
والبحثية  التعليمة  الموؤ�س�سات  عالقة  لتعزيز  جهود  على  الدري�س 

والثقافية في المملكة بمنظمة اليوني�سكو.       »التفا�صيل �ص: 4«

عمادة  عميد  ال�سلمي  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  اأك���د 
للجامعة،  التابعة  ال��خ��ارج  ف��ي  المعاهد  ���س��وؤون 
اأن المعاهد في  ال��ج��ام��ع��ة«  ل��� »م����راآة  ف��ي ح���واره 
ور�سالتها،  الجامعة  روؤي��ة  بتحقيق  تقوم  الخارج 
المعاهد ل�سوق  طالب  ياأهلون  اأنهم  اإل��ى  م�سيراً 
ومهارات  ال�سخ�سية  المهارات  باإك�سابهم  العمل 
تدريبية  م��ب��ادرات  خ��الل  من  والقيادة  التوا�سل 

بالتن�سيق مع الجهات ذات العالقة.

منهجية  وفق  ي�سيرون  اأنهم  ال�سلمي  واأو�سح 
دول���ي���ة ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ي��ر ال���ج���ودة 
ال��م��وؤ���س�����س��ي  �سقيها  ف���ي  الأك���ادي���م���ي  والع���ت���م���اد 
يولون اهتماما  اأن��ه��م  اإل��ى  م�سيفاً  والبرامجي، 
وعقد  معهم  التوا�سل  خ��الل  م��ن  بالخريجين 
ال��ل��ق��اءات ال�����س��ن��وي��ة م��ع��ه��م ف��ي راب��ط��ة خريجي 

المعهد واأ�سدقائه.
العالي  المعهد  م��ع  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ت��م  ك��م��ا 

ل��ل��ق�����س��اء ب��اع��ت��م��اد ب��رن��ام��ج��ي��ن ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
برنامج  وكذلك  واأ�سوله،  الفقه  في  الماج�ستير 
ف��ي دب��ل��وم الأن��ظ��م��ة و���س��ي��رق��ى ب��ع��د ع��ام��ي��ن من 

تنفيذه.                         »التفا�صيل �ص: 7«

السلمي: عمادة المعاهد في 
الخارج تواكب رسالة الجامعة
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أوبرتيني: نسعى إلى أن يعمل الكرسي على تقريب وجهات النظر بين الغرب والشرق

سفير خادم الحرمين: الكرسي يتوج 85 عاما من العالقات السعودية اإليطالية

بتوجيه من المقام ال�سامي الكريم رعى معالي 
مدير الجامعة رئي�س مجل�س كرا�سي البحث الندوة 
عبدالعزيز  الملك  كر�سي  نظمها  ال��ت��ي  العلمية 
للدرا�سات الإ�سالمية في جامعة بولونيا باإيطاليا، 

وذلك في مقر الكر�سي. 
وف��ي ب��داي��ة اأع��م��ال ال��ن��دوة رح��ب ���س��ع��ادة مدير 
جامعة بولونيا البروفي�سور فران�سي�سكو اوبرتيني 
�سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ  الجامعة  مدير  بمعالي 
المرافق له، وقال:  الخيل والوفد  اأب��ا  بن عبداهلل 
اإن الكر�سي يبداأ ن�ساطاته العلمية والبحثية اليوم، 
الثقافة  بين  اللتقاء  انطالقة  تعد  ال��ن��دوة  وه��ذه 
الغربية م��ع ال��ع��ال��م الإ���س��الم��ي، وت��ق��دي��م ال��ت��راث 
الإ�سالمي للباحثين في ايطاليا واأوروبا ب�سكل عام، 
الكرا�سي  اأه��م  من  الكر�سي  ه��ذا  يكون  اأن  واأتمنى 
لتقريب وجهات  ت�سعى  التي  اإيطاليا  في  البحثية 

النظر بين الغرب وال�سرق.
واأ�ساف اوبرتيني: اأن اأهمية هذا الكر�سي تاأتي 
من كون اإيطاليا تعد من اأهم المعابر بين ال�سعوب 
و�سل  حلقة  كانت  اأن��ه��ا  كما  والأوروب���ي���ة،  العربية 
ق��وي��ة ت��رب��ط ال��ع��ال��م الإ���س��الم��ي ب���اأوروب���ا، واأتمنى 
التي  ال�سامية  ال��م��ب��ادرات  التعاون  ه��ذا  يترجم  اأن 
ت�سعى اإلى تقريب ال�سعوب وتحقيق التعاي�س فيما 
بينها، موؤكدا في الوقت نف�سه اأنه �سيعمل �سخ�سيا 
على متابعة الم�ساريع البحثية والعلمية الكر�سي، 
اأ�سا�سيات  من  يعدان  والعلم  المعرفة  اأن  مو�سحا 

ال�سلم والتعاي�س في العالم. 
وم����ن ج���ان���ب���ه، رف����ع م��ع��ال��ي م���دي���ر ال��ج��ام��ع��ة، 
ال�سريفين  الحرمين  خ��ادم  لمقام  وتقديره  �سكره 
الملك �سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين 
�ساحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن 
الأم��ي��ر محمد بن  ع��ه��ده  ول��ي  عبدالعزيز، وول���ي 
وموافقتهم  توجيههم  على  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
عبدالعزيز  الملك  كر�سي  تد�سين  على  ال�سامية 
وق��ال  بولونيا،  جامعة  ف��ي  الإ�سالمية  للدرا�سات 
م��ع��ال��ي��ه: اإن ه���ذه م��ن��ا���س��ب��ة ���س��ع��ي��دة ي��ل��ت��ق��ي فيها 
مجال  ف��ي  والمهتمون  والأك��ادي��م��ي��ون  ال��ب��اح��ث��ون 
ال��درا���س��ات الإ���س��الم��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة م��ن خ���الل هذا 
الكر�سي، بما يخدم الر�سالت ال�سماوية، عبر منهج 
علمي بعيد عن التع�سب والت�سرذم والخالف، وهذه 
جامعات  ترعاها  عندما  الأث���ر  بالغ  لها  ال��م��ب��ادرة 
عريقة بحجم جامعتي الإمام وجامعة بولونيا في 
ايطاليا التي تعد اأق��دم واع��رق جامعة في اأوروب��ا، 
فيما تعتز جامعة الإمام بهذه ال�سراكة مع جامعة 
العالم  في  الجامعات  اأكبر  من  تعد  فهي  بولونيا 

والعربية  ال�سرعية  بالعلوم  تعنى  الإ�سالمي حيث 
طالب  األ���ف   250 م��ن  لأك��ث��ر  التطبيقية  وال��ع��ل��وم 
ال�سعودية وخارجها،  العربية  وطالبة في المملكة 
والتعليم  وال��م��وازي  ال�سباحي  التعليم  من خ��الل 

عن بعد.
�سراكة  الندوة  بهذه  تد�سن  الجامعة  واأ���س��اف: 
جديدة مع جامعة بولونيا، واأي اإنتاج علمي يجمع 
بين هاتين الجامعتين له اأهميته وعمقه العلمي، 
والجميع �سينظر اإليه نظرة اعتزاز، واإننا اأتينا اليوم 
بتوجيه ومباركة من خادم ال�سريفين الملك �سلمان 
وهو  والعلماء  للعلم  ال��داع��م  وه��و  عبدالعزيز  ب��ن 
من يقف خلف كل مبادرة تحقق التعاي�س وال�سلم 
وتبرز  اإليها،  ي�سل  من�سف  كل  وتجعل  الدوليين، 
الجهود التي تقوم بها المملكة العربية ال�سعودية 

في م�سارق الأر�س ومغاربها.
ودعا معاليه من خالل كلمته الهيئة الإ�سرافية 
الطموحات،  يحقق  بما  للعمل  للكر�سي  والعلمية 
الملك  الموؤ�س�س  ا�سم  يحمل  الكر�سي  وان  خا�سة 
ع��ب��دال��ع��زي��ز رح���م���ه اهلل، وي��ت��م��ّي��ز ب��م��و���س��وع��ات��ه 
المتخ�س�سة بالدرا�سات الإ�سالمية وتاأثيرات اللغة 
العربية في اأوربا وبالأخ�س الموؤ�س�سات التعليمية 
الإيطالية، وقال معاليه: اإن العلوم الإ�سالمية اإذا 

الر�سالة  �ستعك�س  فاإنها  ال�سحيح  بال�سكل  عرفت 
ال�سامية التي جاءت من اجلها، وهذا ما يوؤمل اأن 
نفتتح  التي  والندوة  الكر�سي،  هذا  اأن�سطة  تعك�سه 
اأع��م��ال��ه��ا ال���ي���وم ت��ع��د ان��ط��الق��ة اأع���م���ال ال��ك��ر���س��ي، 
وتتناول اإ�سهام اللغة العربية في اللغات المختلفة، 
وتعك�س جمالياتها، ور�سالة الإ�سالم الخالدة التي 
تحقق ال�سلم والتعاي�س الإن�ساني، وقد تم التفاق 
على ت�سكيل الهيئتين الإ�سرافية والعلمية للكر�سي 
برئا�سة جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية، 
لنبداأ العمل على و�سع الخطة الت�سغيلية للكر�سي 

للعام المقبل باإذن اهلل. 
وِفي ختام كلمته رفع معالي الدكتور اأبا الخيل 
�سكره لمقام خادم الحرمين ال�سريفين على دعمه 
ر�سالة  وتاأييده لكل عمل علمي يخدم  وم��وؤازرت��ه، 
الإ���س��الم، وي��خ��دم ك��ل عمل ل��ه عمق وطني لت�سل 
ر�سالة المملكة للعالم اجمع، كما رفع معاليه �سكره 
لولي العهد الأمين، وولي ولي العهد، ودعا معاليه 
بالمغفرة والرحمة للملك الموؤ�س�س، ول�سمو الأمير 
�سلطان بن عبدالعزيز الذي كان وراء اإن�ساء مركز 
الملك عبدالعزيز للدرا�سات الإ�سالمية في جامعة 
بولونيا عام 2000م، كما قدم معاليه �سكره ل�سعادة 
ايطاليا  ف��ي  ال�سريفين  ال��ح��رم��ي��ن  خ����ادم  �سفير 

و�سعادة  قرملي،  خالد  ب��ن  رائ��د  الدكتور  ومالطا 
وكيل الجامعة نائب رئي�س مجل�س كرا�سي البحث 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ه��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز الع�سكر، 
في  الثقافية  الملحقية  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  و���س��ع��ادة 

ايطاليا الأ�ستاذ مهدي اليامي. 
بعد ذلك األقى �سفير خادم الحرمين ال�سريفين 
في ايطاليا ومالطا الدكتور رائد خالد قرملي كلمة 
رحب فيها بمعالي مدير الجامعة والوفد المرافق 
له، وقال: اإننا ونحن نحتفل بتد�سين كر�سي الملك 
من  اأك��ث��ر  نتذكر  بولونيا  جامعة  ف��ي  عبدالعزيز 
خم�سة وثمانين عاما من العالقات الثنائية القوية 
موؤكدا  واإيطاليا،  ال�سعودية  العربية  المملكة  بين 
اأن هذه العالقات ت�سجع على المبادرات التعليمية 
والثقافية وتعميق ج�سور التوا�سل بين مجتمعين 

يتمتعان بعراقة تاريخية وثراء ح�ساري. 
واأ�����س����اف: ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة من 
اإل��ى عهد خادم  الموؤ�س�س يرحمه اهلل  الملك  عهد 
الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز 
الحقيقية  ال��ث��روة  مواطنيها  تعتبر  اهلل  يحفظه 

والمورد المتجدد.
واأ�ساف: الإنفاق الحكومي على التعليم زاد بين 
عامي 2015-2016 بن�سبة 6٪  لي�سل اإلى 5٧ بليون 

دولر، وتد�سين كر�سي الملك عبدالعزيز للدرا�سات 
ال��ذي نواجه  الع�سيب  الوقت  ه��ذا  الإ�سالمية في 
للكراهية والعنف والإره���اب  ي��رّوج��ون  اأع���داء  فيه 
والتطرف، ويكت�سب فيه العمل الثقافي الم�سترك 
اأه��م��ي��ة ت�����س��اه��ي وت��ت��ف��وق ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال�سيا�سي 
والدبلوما�سي المبا�سر، اإذ اإن العالج الوحيد للعنف 
اأن���وار  ال��ع��ق��ول عبر  ون��ب��ذ الآخ����ر يكمن ف��ي ك�سب 

المعرفة والفهم الم�سترك. 
ب��ع��د ذل���ك ب�����داأت اأع���م���ال ال���ن���دوة الف��ت��ت��اح��ي��ة 
للكر�سي ح��ي��ث ت��ح��دث وك��ي��ل ال��ج��ام��ع��ة ل�����س��وؤون 
اإب��راه��ي��م بن  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  العلمية  المعاهد 
محمد قا�سم الميمن حول التعاي�س في الإ�سالم:  
العربية  اللغة  مبادئ وتطبيقات، كما قدم عميد 
ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ف��ي�����س��ل عن 
اللغات،  بين  ومكانتها  العربية  اللغة  جماليات 
وت��ح��دث ال��ب��روف��ي�����س��ور ج��ول��ي��و ���س��وراف��اي��ا رئي�س 
الإ�سالمية  للدرا�سات  عبدالعزيز  الملك  مركز 
الموؤ�س�سات  بين  العلمية  العالقات  ح��ول  �سابقا 
العلمية في المملكة العربية ال�سعودية واإيطاليا، 
كما تحدث البروفي�سور اأحمد عدو�س من جامعة 
بولونيا عن المخطوطات العربية والإ�سالمية في 

الجامعات الإيطالية.

خالل رعايته للندوة األولى لكرسي الملك عبدالعزيز في جامعة بولونيا 

مدير الجامعة: خادم الحرمين يقف خلف كل 
مبادرة تحقق التعايش والسلم الدوليين
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د����س���ن م��ع��ال��ي م���دي���ر ال��ج��ام��ع��ة ورئ��ي�����س 
ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  ال��ب��ح��ث  ك��را���س��ي  مجل�س 
���س��ل��ي��م��ان ب��ن ع��ب��داهلل اأب����ا ال��خ��ي��ل، بح�سور 
ال�سريفين  ال��ح��رم��ي��ن  خ����ادم  �سفير  ���س��ع��ادة 
بن خالد  رائ��د  الدكتور  ومالطا  اإيطاليا  في 
ق��رم��ل��ي و����س���ع���ادة رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ب��ول��ون��ي��ا 
كر�سي  اوبرتيني،  فران�سي�سكو  البروفي�سور 
ال��م��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��درا���س��ات الإ���س��الم��ي��ة 

بجامعة بولونيا باإيطاليا، وافتتح مقره.
وب����ه����ذه ال��م��ن��ا���س��ب��ة رف�����ع م���ع���ال���ي م��دي��ر 
ال���ج���ام���ع���ة ����س���ك���ره وت���ق���دي���ره ل���م���ق���ام خ����ادم 
ال��ح��رم��ي��ن ال�����س��ري��ف��ي��ن ال��م��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
وول��ي ولي  الأمين،  وول��ي عهده  عبدالعزيز، 
ال�سامية  وموافقتهم  توجيههم  على  العهد 
اأن ي��ق��دم  ع��ل��ى ت��د���س��ي��ن ال��ك��ر���س��ي، م��ت��م��ن��ي��اً 
الإ�سالم  لمبادئ  الحقيقية  ال�سورة  الكر�سي 
للتعاي�س  وال��داع��ي��ة  الت�سامح  على  القائمة 

الهيئة  معاليه  وحث  ال�سعوب،  بين  ال�سلمي 
ال���س��ت�����س��اري��ة وال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ك��ر���س��ي اأن ت��ب��داأ 
بتنفيذ الخطة الت�سغيلية للكر�سي ومناق�سة 

اآلية تنفيذها.
واأ�����س����اف م��ع��ال��ي��ه: ال���ت���ع���اون ال��م�����س��ت��رك 
الإم��ام،  جامعة  العريقتين  الجامعتين  بين 
وجامعة بولونيا باإيطاليا �سي�سهم في اإنجاح 
اأن�سئ  التي  اأهدافه  وتحقيق  الكر�سي  اأعمال 

من اأجلها.
و����س���دد ال��دك��ت��ور اأب����ا ال��خ��ي��ل ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
العمل الم�سترك ورفع م�ستوى التفاهم بين 
الجامعتين بهدف ال�سير باأعمال الكر�سي اإلى 
اآفاق علمية جديدة تخدم تخ�س�سه الدقيق، 
ك��م��ا ق���دم ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره ل��م��دي��ر جامعة 
اوبرتيني  فران�سي�سكو  البروفي�سور  بولونيا 
على الت�سهيالت التي قدمتها جامعة بولونيا 
لإنجاح اأعمال الكر�سي وتخ�سي�س مقر دائم 

له في الجامعة. 
بولونيا  جامعة  م��دي��ر  �سكر  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
معالي مدير الجامعة رئي�س مجل�س كرا�سي 
البحث على رعايته لهذه المنا�سبة وتد�سينه 
بولونيا،  بجامعة  عبدالعزيز  الملك  لكر�سي 
م��ث��ن��ي��اً ف��ي ال��وق��ت نف�سه ع��ل��ى م��ا دع���ا اإل��ي��ه 
قبل  م��ن  ال��م��ب��ذول  الجهد  ومثمناً  معاليه، 
الجامعتين والملحقية الثقافية في ايطاليا 
الدائم  وم��ق��ره  الكر�سي  اأع��م��ال  تد�سين  ف��ي 

بالجامعة. 
ح�����س��ر ح���ف���ل ال���ت���د����س���ي���ن ����س���ع���ادة وك��ي��ل 
العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�سات  الجامعة 
نائب رئي�س مجل�س كرا�سي البحث الم�سرف 
على الأمانة العامة لبرنامج كرا�سي البحث 
الأ�ستاذ الدكتور فهد بن عبدالعزيز الع�سكر، 
العلمية  المعاهد  ل�����س��وؤون  الجامعة  ووك��ي��ل 
اإبراهيم بن محمد الميمن  الأ�ستاذ الدكتور 

الدكتور عبداهلل بن محمد  الجامعة  ووكيل 
اأب�����ا ال���خ���ي���ل، وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
الفي�سل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن  م��ح��م��د  ال��دك��ت��ور 
وم���دي���ر ب��رن��ام��ج ك��را���س��ي ال��ب��ح��ث ال��م��ك��ل��ف 
ال��دك��ت��ور ���س��ال��ح ب���ن زي���د ال��ع��ن��زي، وال��وف��د 
والملحق  الجامعة،  مدير  لمعالي  المرافق 
ال��ث��ق��اف��ي ال�����س��ع��ودي ال��م��ك��ل��ف ف���ي اإي��ط��ال��ي��ا 

ومالطا الأ�ستاذ مهدي اليامي.
ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال���م���ل���ك  ك���ر����س���ي  اأن  ي���ذك���ر 
بولونيا  جامعة  ف��ي  الإ���س��الم��ي��ة  ل��ل��درا���س��ات 
�����س����درت ال���م���واف���ق���ة ب���رب���ط���ه ب���ال���ج���ام���ع���ة، 
ال��ف��ع��ال��ي��ات وال��ب��رام��ج  اإل����ى تنظيم  وي��ه��دف 
وحلقات  وال���ن���دوات  ك��ال��م��وؤت��م��رات  العلمية، 
والدرا�سات  الأبحاث،  ون�سر  واإع��داد  النقا�س، 
ال��م��ت��خ�����س�����س��ة ف���ي ال���درا����س���ات الإ���س��الم��ي��ة 
والعربية، والإقامة والم�ساركة في الفعاليات 
اأه���داف  تحقق  ال��ت��ي  المتخ�س�سة  العلمية 

الكر�سي مثل المعار�س العلمية، وا�ستقطاب 
برامج  ودع��م  الزائرين،  والطالب  الأ�ساتذة 
الت�سال العلمي بين الباحثين والأ�ساتذة من 
التدريبية  البرامج  واإع��داد وتنفيذ  البلدين، 
ل�سالح  ال��ك��ر���س��ي  م��ج��ال  ف��ي  المتخ�س�سة 
الموؤ�س�سات العامة والخا�سة وغير الربحية، 
ويقوم الكر�سي على تحقيق عدد من المهام 
الدرا�سات  مقدمتها  ف��ي  والبحثية  العلمية 
حقوق  الإ���س��الم��ي،  كالت�سريع  الإ���س��الم��ي��ة 
عند  والآداب  الفنون  الإ���س��الم،  في  الإن�سان 
الإ�سالمية  التاريخية  العالقات  الم�سلمين، 
الإ���س��الم��ي في  العلمي  ال��ت��راث  الإي��ط��ال��ي��ة، 
التركيز  اإلى  بالإ�سافة  الإيطالية،  المكتبات 
اللغة  كانت�سار  العربية  اللغة  درا���س��ات  على 
العربية  اللغة  وتعليم  اإيطاليا،  في  العربية 
اإي��ط��ال��ي��ا، ال��ع��الق��ة ب��ي��ن الأدب ال��ع��رب��ي  ف��ي 

والإيطالي: التاأثير والتاأثر.

تغطية

بحضور سفير خادم الحرمين

أبا الخيل يدشن كرسي الملك عبدالعزيز 
للدراسات اإلسالمية بجامعة بولونيا في إيطاليا

اليطالية  بولونيا  جامعة  رئي�س  ���س��ع��ادة  ا�ستقبل 
معالي  بمكتبه  اوب��رت��ي��ن��ي  فران�سي�سكو  ال��ب��روف��ي�����س��ور 
مدير الجامعة ورئي�س مجل�س كرا�سي البحث الأ�ستاذ 
ال��خ��ي��ل، حيث عقد  اأب���ا  ع��ب��داهلل  ب��ن  �سليمان  ال��دك��ت��ور 
اج��ت��م��اع م�����س��ت��رك ت���م ف��ي��ه م��ن��اق�����س��ة م��خ��ت��ل��ف ج��وان��ب 
بكر�سي  يتعلق  م��ا  وبخا�سة  الجامعتين  بين  التعاون 

الملك عبدالعزيز للدرا�سات الإ�سالمية.
الجامعة  اه��ت��م��ام  الخيل  اأب���ا  ال��دك��ت��ور  معالي  واأك���د 
بهذا الكر�سي لما يمثله من قيمة ت�ساف اإلى منجزات 
العربية  المملكة  موؤ�س�س  ا�سم  يحمل  حيث  الجامعة 
ال�����س��ع��ودي��ة ج��الل��ة ال��م��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز - رح��م��ه اهلل 
كلياتها  بمختلف  الجامعة  ت�سعى  مجال  وي��ت��ن��اول   ،-
متمثال  اإثرائه  اإلى  المتخ�س�سة  واأق�سامها  ومعاهدها 
في الدرا�سات الإ�سالمية، واللغة العربية حيث تتطلع 
ال�سورة  تعزيز  ف��ي  الكر�سي  ي�سهم  اأن  اإل���ى  الجامعة 

الإي��ج��اب��ي��ة ل��الإ���س��الم ال�����س��ح��ي��ح ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ك��ت��اب 
وال�سنة بعيدا عن الغلو والتطرف.

تعمل  اأن  الجامعة على �سرورة  و�سدد معالي مدير 
اللجان الم�سوؤولة عن الكر�سي بكل جد للتحقق النتائج 
الماأمولة، مبيناً اأن الجامعة اأوفت باللتزامات المالية 

المترتبة عليها لتمويل الكر�سي.
ب��ع��د ذل����ك اأع���ل���ن م��ع��ال��ي م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة ت�سكيل 
عليه  التفاق  تم  ما  وفق  الكر�سي  في  العاملة  اللجان 
معاليه  يراأ�س  حيث  للكر�سي،  التنظيمية  الالئحة  في 
اللجنة الإ�سرافية، وت�سم اللجنة في ع�سويتها �سعادة 
للبحث  الجامعتين  ووك��ي��ل��ي  ب��ول��ون��ي��ا  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر 
اإيطاليا،  العلمي و�سعادة الملحق الثقافي للمملكة في 
اللجنة  اأم���ا  بولونيا  جامعة  اأ���س��ات��ذة  اأح���د  ج��ان��ب  اإل���ى 
العلمية فتتكون من �ستة اأع�ساء من اأ�ساتذة الجامعتين 

بالت�ساوي وتراأ�سها جامعة بولونيا. 

البروفي�سور  من جانبه، عبر رئي�س جامعة بولونيا 
ل�ستقبال  الجامعة  �سعادة  عن  اوبرتيني  فران�سي�سكو 
الخيل  اأب���ا  �سليمان  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  ال��م��دي��ر  معالي 
تعزيز  على  بولونيا  جامعة  حر�س  موؤكداً  ومرافقيه، 
ع��الق��ت��ه��ا ب��ج��ام��ع��ة الإم������ام وع��ل��ى ت��وف��ي��ر ال�����س��م��ان��ات 
للدرا�سات  عبدالعزيز  الملك  كر�سي  لنجاح  الحقيقية 
نواته  بوجود  بولونيا  جامعة  تفخر  ال��ذي  الإ�سالمية 
�ساحب  دعمه  ال��ذي  عبدالعزيز  الملك  مركز  الأول���ى 
رحمه   - عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأمير  الملكي  ال�سمو 

اهلل -.
بعد ذلك تم التوقيع على التفاقية الخا�سة بت�سكيل 
الهدايا  الجانبان  وتبادل  الكر�سي  في  العاملة  اللجان 

التذكارية. 
وك���ان م��ع��ال��ي م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة ق��د ق���ام ق��ب��ل اللقاء 
بزيارة للمكتبة المركزية بجامعة بولونيا واطلع على 

محتوياتها وبخا�سة المخطوطات العربية والإ�سالمية 
التي تعود اإلى مئات ال�سنين.

للدرا�سات  الجامعة  وك��ي��ل  وال���زي���ارة  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
كرا�سي  مجل�س  رئي�س  ونائب  العلمي  والبحث  العليا 
الع�سكر  عبدالعزيز  بن  فهد  الدكتور  الأ�ستاذ  البحث 
ال��م��ع��اه��د العلمية الأ���س��ت��اذ  ل�����س��وؤون  ال��ج��ام��ع��ة  ووك��ي��ل 
الجامعة  ووكيل  الميمن  محمد  بن  اإبراهيم  الدكتور 
الدكتور عبداهلل بن محمد اأبا الخيل وعميد كلية اللغة 
العربية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الفي�سل ومدير 
برنامج كرا�سي البحث المكلف الدكتور �سالح بن زيد 
الجامعة، كما  لمعالي مدير  المرافق  والوفد  العنزي، 
رئي�س  نائبة  بولونيا  جامعة  جانب  من  اللقاء  ح�سر 
الي�ساندرا  البروفي�سورة  الدولية  للعالقات  الجامعة 
رئي�س  مفو�س  ع��دو���س  اأح��م��د  وال��دك��ت��ور  �سكالياريني 

الجامعة للعالقات العربية.

التقى بمدير جامعة بولونيا وزار المكتبة الرئيسة 

مدير الجامعة يرأس اللجنة اإلشرافية لكرسي 
الملك عبدالعزيز للدراسات اإلسالمية في بولونيا
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خالل لقائه بنائب المدير العام لليونيسكو

مدير الجامعة: نسعى لتطوير عالقتنا 
بمنظمة اليونيسكو لنفع اإلنسانية

التقى معالي مدير الجامعة الأ�ستاذ الدكتور �سليمان 
في  اليوني�سكو  الخيل في مقر منظمة  اأب��ا  بن عبداهلل 
ال�سيد  للمنظمة  ال��ع��ام  المدير  ن��ائ��ب  ب�سعادة  ب��اري�����س  
مدير  لمعالي  بكلمة  ال��ل��ق��اء  وب����داأ  اأن��ج��ي��دا،  غيتا�سيو 
ال��ج��ام��ع��ة اأك�����د خ��الل��ه��ا ع��ل��ى اه���ت���م���ام ح��ك��وم��ة خ���ادم 
– عبدالعزيز  بن  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين 
– اأنه  مبيناً  المملكة  والتعليم في  بالعلم  اهلل-  حفظه 
رعاه اهلل- ل ياألو جهدا لدعم كل المبادرات والأعمال 

العلمية والثقافية والإن�سانية. 
اإح����دى كبريات  ت��ع��د  ال��ج��ام��ع��ة  اأن  واأو����س���ح م��ع��ال��ي��ه 
 250 ت�سم حوالي  الأو�سط حيث  ال�سرق  في  الجامعات 
المنح  األ��ف طالب وطالبة منهم ع��دد كبير من ط��الب 
عدة  الجامعة  وت�سم  دول���ة،   140 ح��وال��ي  اإل���ى  ينتمون 
المملكة  داخ��ل  وبحثية  علمية  ومراكز  ومعاهد  كليات 

وخارجها في عدد من دول العالم.
وذكر اأبا الخيل اأن الجامعة تعتز بعالقاتها الدولية 
ل�سيما مع منظمة اليون�سكو من خالل برنامج كرا�سي 
تحت  كرا�سي  ثالثة  الجامعة  في  توجد  حيث  البحث، 
بين  للحوار  اليوني�سكو  كرا�سي  هي  المنظمة،  اإ�سراف 

العالي،  التعليم  في  وللجودة  والثقافات،  الأدي��ان  اأتباع 
ول���الإع���الم ال��م��ج��ت��م��ع��ي، اإل����ى ج��ان��ب ت���ع���اون ال��ج��ام��ع��ة 
اأن  على  موؤكداً  باري�س1،  ال�سوربون  جامعة  مع  الوثيق 
الجامعة ت�سعى لتطوير عالقتها مع المنظمة الدولية 

في مختلف المجالت بما يعود بالنفع على الإن�سانية.
عن  الجامعة  مدير  معالي  اأع���رب  كلمته  ختام  وف��ي 
�سكره وتقديره ل�سفير المملكة لدى منظمة اليوني�سكو 
لتعزيز  جهود  على  الدري�س  عبداهلل  بن  زي��اد  الدكتور 

في  والثقافية  والبحثية  التعليمة  الموؤ�س�سات  عالقة 
المملكة بمنظمة اليوني�سكو.

المنظمة  ع��ام  مدير  نائب  �سعادة  رح��ب  جانبه،  م��ن 
للمملكة  ت��ق��دي��ره  ع��ن  م��ع��رب��اً  الجامعة  م��دي��ر  بمعالي 
المبادرات  لكل  دعم  من  تقدمه  لما  ال�سعودية  العربية 
اليوني�سكو،  برامج وفعاليات منظمة  الدولية وبخا�سة 
مبيناً اأن  المنظمة اأطلقت العديد من المبادرات بدعم 
من المملكة العربية ال�سعودية، متطلعاً اإلى المزيد من 

التعاون مع الجامعة بما يخدم اأهداف الجانبين.
هدية  الجامعة  مدير  معالي  ق��دم  اللقاء  ختام  وف��ي 
ح�سر  للمنظمة،  العام  المدير  نائب  ل�سعادة  تذكارية 
اللقاء �سفير المملكة لدى منظمة اليوني�سكو الدكتور 
للدرا�سات  الجامعة  ووكيل  الدري�س،  عبداهلل  بن  زي��اد 
كرا�سي  مجل�س  رئي�س  ونائب  العلمي،  والبحث  العليا 
الع�سكر،  عبدالعزيز  بن  فهد  الدكتور  الأ�ستاذ  البحث 
اأبا الخيل،  ووكيل الجامعة الدكتور عبداهلل بن محمد 
وعميد كلية الإعالم والت�سال اأ�ستاذ كر�سي اليوني�سكو 
الدكتور  الأ�ستاذ  والثقافات  الديانات  اأتباع  بين  للحوار 

عبداهلل بن محمد الرفاعي.

افتتاح الدورة 
المتخصصة لقضاة 

إندونيسيا في المعهد 
العالي للقضاء 

عبدالرحمن  ب��ن  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  للق�ساء  ال��ع��ال��ي  المعهد  عميد  بح�سور 
التريكي انطلق البرنامج التدريبي لأ�سحاب الف�سيلة ق�ساة اإندوني�سيا ، في مقر 

المعهد بالجامعة.
كلمته  خالل  للق�ساء  العالي  المعهد  عميد  ف�سيلة  تحدث  اللقاء  بداية  وفي   
ال��دورة  ه��ذه  اأن  فيها  مبيناً  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  بالم�ساركين  فيها  رح��ب  التي 
الحرمين  خ��ادم  بقيادة  المملكة  به  تقوم  ال��ذي  المهم  ال��دور  انطالقا من  ج��اءت 
جميع  في  والم�سلمين  لالإ�سالم  خدمة  في  دور  من  اهلل-،  حفظه   – ال�سريفين 
البلدان الإ�سالمية وفي تعزيز العالقات الم�ستركة معها في �سبيل تبادل الخبرات 
الق�سائية العدلية، موؤكدا اأن هذه الدورة  تحظى بمتابعة وعناية من معالي مدير 
باإذنه  الماأمولة  والفائدة  النفع  ال��دورة  هذه  لهم  تحقق  ب��اأن  لهم  داعيا  الجامعة، 

تعالى.
بهذه  ق��ائ��اًل:  زم��الئ��ه  ع��ن  نيابة  الم�ساركين  الق�ساة  اأح���د  ت��ح��دث  ذل��ك  بعد   
اأن ي�سر لنا هذه اللقاء، مقدما �سكره للمملكة العربية  اأ�سكر اهلل تعالى  المنا�سبة 
ال�سعودية على ح�سن ال�ست�سافة والتنظيم، م�سيراً اإلى اأن هذه الدورة دللة على 
والمملكة  اإندوني�سيا  جمهورية  بين  القائمة  التاريخية  العالقات  وا�ستمرار  قوة 

العربية ال�سعودية.
يذكر اأن عدد الم�ساركين ت�سعة وثالثون قا�سياً من مختلف الدرجات الق�سائية 

من محاكم جمهورية اإندوني�سيا.

المحمود يستقبل وفد قضاة المحاكم الشرعية 
بجمهورية إندونيسيا  

الدكتور  التعليمية  لل�سوؤون  الجامعة  وكيل  ف�سيلة  ا�ستقبل 
ق�ساة  وف��د  مكتبه  ف��ي  المحمود  عبدالرحمن  ب��ن  عبدالعزيز 
المحاكم ال�سرعية بجمهورية اإندوني�سيا الم�ساركين في الدورة 
الرابعة المتخ�س�سة للق�ساة والتي التي �سارك فيها 39 قا�سياً، 

بتنظيم من المعهد العالي للق�ساء. 
ورحب الدكتور المحمود بال�سيوف الكرام في رحاب الجامعة، 
اهلل  كتاب  على  قائم  اأن��ه  اأهميته  وت��زداد  الق�ساء مهم  اأن  مبيناً 
رعاية  على  وي��ق��وم  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله  و�سنة  تعالى 
مقا�سد ال�سريعة في جلب الم�سالح ودرء المفا�سد واإقامة الحق 
والعدل ورفع الظلم والخ�سومات بين النا�س وحفظ ال�سرورات 
الخم�س )) الدين والعقل والمال والنف�س والعر�س (( ودرجة 
العدل  اإر���س��اء  في  ودوره مهم  الدين عظيمة،  ه��ذا  في  القا�سي 

ح�سب ما جاء بالكتاب وال�سنة، وهذه البرامج والجهود التي تقوم بها المملكة 
تعد دليال على حر�سها الدائم بالتوا�سل مع الدول الإ�سالمية والذي ياأتي 

من واجبها ال�سرعي في التوا�سل مع الدول وال�سعوب الإ�سالمية.
ام��ت��داداً  ت��اأت��ي  التدريبية  ال����دورات  ه��ذه  اأن  المحمود  ال��دك��ت��ور  واأ���س��اف   
الإ�سالمية  ال��دول  مع  ال�سعودية  العربية  المملكة  به  تقوم  ال��ذي  للتوا�سل 
بدعم ومتابعة من خادم الحرمين ال�سريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي 

عهده – حفظهم اهلل-.
من جانبه اأو�سح ف�سيلة عميد المعهد العالي للق�ساء الدكتور عبداهلل بن 
عبدالرحمن التريكي اأن تقديم المعهد لهذه الدورات وغيرها من الفعاليات 
الداخلية والخارجية يعد واجباً من واجباته تجاه الوطن وتحقيقاً لر�سالته 

التي اأُن�سئت من اأجله وهي خدمة ال�سريعة الإ�سالمية. 
لل�سوؤون  الجامعة  وك��ي��ل  الإن��دون��ي�����س��ي  الق�سائي  ال��وف��د  �سكر  حين  ف��ي 
بما  �سعادته و�سروره  واأعرب عن  ال�ستقبال وال�سيافة  التعليمية على ح�سن 
�سمعه من توجيهات واإر�سادات قيَمة يكون لها الأثر البارز في نفو�سهم باإذن 
الكثير، خا�سة  ال�سيء  الق�ساة  ا�ستفاد منها  ال��دورة قد  اأن هذه  اهلل، معتبراً 
فيما يتعلق بالأمور ال�سرعية وبالمعامالت المالية وفقاً لل�سريعة الإ�سالمية، 
مقدماً �سكره لحكومة خادم الحرمين ال�سريفين - حفظهم اهلل - على اإتاحة 
الفر�سة للق�ساة بال�ستفادة من منهج الق�ساء ال�سعودي القائم على ال�سريعة 

الإ�سالمية. 
لل�سيوف  التذكارية  الهدايا  الجامعة  وكيل  ق��دم  ال�ستقبال  ختام  وف��ي 

الكرام.



�لأحد 29 محرم 1438هـ - �لمو�فق 30 �أكتوبر 2016م
�ل�سنة )36( �لعدد )705( 5مرآة الجامعة تقرير

�ساركت عمادة مركز درا�سات العمل 
التطوعي بفعاليات احتفاء الجامعة 
باليوم الوطني ال�86 للمملكة، وذلك 
المرتبطة  ور�سالتها  لروؤيتها  وفقاً 

باأهداف را�سخة تعزز المواطنة.
الفاعلة  ال��م�����س��ارك��ة  ه���ذه  وج����اءت 
من العمادة بهدف تحقيق جملة من 
الأهداف المهمة، ومن اأبرزها تعميق 
الإ���س��الم��ي  ب��ال��دي��ن  �سعور الع��ت��زاز 
القائم  ال�سعودي  وال��ن��ه��ج  الحنيف، 
ع��ل��ى م���ب���داأ ال��و���س��ط��ي��ة والع����ت����دال 
والتاأكيد على التزامه والثبات عليه، 
العظيم  بالأثر  التعريف  اإلى  اإ�سافة 
لأئمة الدولة ال�سعودية وملوكها في 
والعقيدة  وال�سريعة  ال��دي��ن  ن�سرة 
ع��ل��ى ه���دى ال��ن��ب��ي -���س��ل��ى اهلل عليه 
و�سلم-، كذلك هدفت هذه الفعاليات 
اإلى التاأكيد على روح الولء وال�سمع 
والطاعة لولة الأمر ولزوم الجماعة 
والتعريف  التطوعية،  الأع��م��ال  ف��ي 
ب���دور ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ف��ي تحقيق 

روؤية المملكة.
علمية  ن�����دوة  ال���ع���م���ادة  ون��ظ��م��ت 
وط��ن��ي��ة ب��ع��ن��وان )ت��ع��زي��ز ال��م��واط��ن��ة 
ب���ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي(، �����س����ارك ف��ي 
ت��ق��دي��م��ه��ا وك���ي���ل ال���م���رك���ز ال��دك��ت��ور 
���س��ل��ي��م��ان ال�������س���اوي، وف�����س��ي��ل��ة وك��ي��ل 
الدكتور  وال��ج��ودة  للتطوير  المركز 
ب���در ال��وه��ي��ب��ي، وم�����س��ت�����س��ار ال��م��رك��ز 
الأ�ستاذ الدكتور اأيمن يعقوب، وذلك 
بال�سكن  الطالب  اإ�سكان  م�سجد  في 

الجامعي.
وفي بداية الندوة، تطرق الدكتور 
ال��ب��ع��د ال�سرعي  اإل���ى  ال��وه��ي��ب��ي  ب���در 
حيث  ومرتكزاته،  التطوعي  للعمل 
التطوعية  الأع��م��ال  ن�ساأه  اأن  اأو���س��ح 
لي�ست وليدة اللحظة واإنما هي ثوابت 
ال�سريعة  ف��ي  تاأ�سيلها  ج��اء  �سرعية 
الإ���س��الم��ي��ة ال��ح��ن��ي��ف��ة، م�����س��ي��راً اإل��ى 
ذلك بالدليل اإلى العديد من الآيات 
القراآنية والن�سو�س التي تحث على 
اأن  مو�سحاً  ال��خ��ي��ر،  وف��ع��ل  ال��ت��ط��وع 
كل هذه ال�سور الم�ست�سهد بها تعبر 
عن كون العمل التطوعي من اأ�سمى 
تنال  القربات، ومما  واأزكى  العبادات 

به محبه اهلل -عز وجل- وتح�سل به 
وليته.

 ك��م��ا اأو����س���ح ال���دك���ت���ور ال��وه��ي��ب��ي 
ال�سرعية  الن�سو�س  بيان هذه  مدى 
لأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ال��ج��م��اع��ي وت��ك��اف��ل 
الأع������م������ال ب���ي���ن اأف����������راد ال��م��ج��ت��م��ع 
الأم��ة  تكامل  اإل���ى  م�سيراً  الم�سلم، 
مجالت  تعدد  تناول  كما  وتكافلها، 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وم��ن��اف��ع��ه، كذلك 
مدى الحتياج اإليه في تحقيق روؤية 

المملكة الطموحة 2030.
واأ�����س����ار ال���دك���ت���ور ال��وه��ي��ب��ي اإل���ى 
ُب����ع����د م���ه���م ي���ت���ع���ل���ق ب���ت���ن���وع اأوج������ه 
بال�سريعة  مجالته  وت��ع��دد  التطوع 

الإ�سالمية والواقع العلمي.
ف�سيلة  ق����ّدم  كلمته  ن��ه��اي��ة  وف���ي 
وك��ي��ل ال��ع��م��ادة ل��ل��ت��ط��وي��ر وال���ج���ودة 
ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��ح��ك��وم��ة خ���ادم 
جعلت  ال��ت��ي  ال�سريفين،  الحرمين 
هدفاً  والم�سلمين  الإ���س��الم  خ��دم��ة 
اأ���س��ا���س��ي��اً ل��ه��ا، و���س��خ��رت الإم��ك��ان��ات 
لخادم  �سكره  ق��ّدم  كما  ل��ذل��ك،  كافة 
ال�سريفين -يحفظه اهلل-  الحرمين 
ع��ل��ى دع��م��ه ال���دائ���م ل��ك��ل م���ا ي��خ��دم 
ال���دي���ن وال��م��ج��ت��م��ع، ب��م��ا ف���ي ذل��ك 
يعد  الذي  التطوعي  العمل  مبادرات 
اأوًل لها،  -حفظه اهلل- رائداً وداعماً 
وكذلك �سكر �سمو ولي عهده الأمين 
و���س��م��و ول���ي ول���ي ال��ع��ه��د -يحفظهم 
ودعمهم  جهودهم  على  جميعاً-  اهلل 
لكل ما يخدم �سباب و�سابات الوطن، 
وقّدم ال�سكر لمعالي الأ�ستاذ الدكتور 
عبداهلل  ب��ن  �سليمان  ال�سيخ  ف�سيلة 
اأب������ا ال���خ���ي���ل م���دي���ر ال���ج���ام���ع���ة ع��ل��ى 
للعمل  وتبنيه  للمركز  الكبير  دعمه 
ال��ت��ط��وع��ي داخ�����ل ب��ي��ئ��ة ال��ج��ام��ع��ة، 
وكذلك �سكر ف�سيلة الدكتور عبداهلل 
جهوده  على  المركز  عميد  ال�سامل 
في اإبراز دوره وتاأكيده على ممار�سة 
ور�سالته  روؤي��ت��ه  يحقق  بما  اأن�سطته 

واأهدافه، وت�سهيل الإمكانات لذلك.
ف��ي اأع���ق���اب ذل����ك، األ��ق��ى الأ���س��ت��اذ 
يعقوب  اإ�سماعيل  بن  اأيمن  الدكتور 
العمل  ع��ن  كلمة  ال��م��رك��ز،  م�ست�سار 
الجتماعية،  ال��زاوي��ة  من  التطوعي 

الإن�ساني  ال��ت��واج��د  باأهمية  م��ن��وه��اً 
ك��ون��ه ال��رك��ي��زة الأ���س��ا���س��ي��ة لإ���س��ب��اع 
الح��ت��ي��اج��ات الإن�����س��ان��ي��ة، ح��ي��ث اأك��د 
ع��ل��ى ����س���رورة ال��ت��ع��اون ب��ي��ن ال��ن��ا���س 
التي  المختلفة  ح��اج��ات��ه��م  لإ���س��ب��اع 
م���ن خ��الل  اإل  ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا  ي��م��ك��ن  ل 

اعتمادهم على بع�سهم البع�س.
ون����������ّوه ال�����دك�����ت�����ور ي����ع����ق����وب اإل�����ى 
ت��دع��ي��م��اً  ي��ع��د  ال���ت���ط���وع  اأن م��ف��ه��وم 
التكافل  لإح���داث  حقيقية  وترجمة 
التطوع  اأن  اأو���س��ح  كما  الجتماعي، 
يحقق وظائف تمثل جزءاً من الأداء 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي لإ����س���ب���اع الح��ت��ي��اج��ات 
التعاون  تحقيق  ت�سمل  الإن�����س��ان��ي��ة، 
بين اأفراد المجتمع، حيث يدرك كل 
�سخ�س اأنه �سريك في تحقيق اأهداف 
الإقبال  في  يتمثل  وه��ذا  المجتمع، 
علي  المجتمع  اأب��ن��اء  م��ن  ال��م��ت��زاي��د 

يدعو  التي  الم�سروعات  في  التطوع 
تحقيق  اإل��ى  اإ�سافة  المجتمع،  اإليها 
حماية  وك��ذل��ك  للمجتمع،  الن��ت��م��اء 
اإل��ى  تهدف  جهود  اأي  م��ن  المجتمع 
الأه���داف  اأو  المكا�سب  م��ن  الإق���الل 

التي تم التو�سل اإليها.
واأ�����س����ار ال���دك���ت���ور اإ���س��م��اع��ي��ل اإل���ى 
اأه���م���ي���ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ف���ي ظل 
التي  الطموحة 2030  المملكة  روؤي��ة 
ت�ستهدف في جزء كبير منها تنمية 
ال���ق���درات ال��ب�����س��ري��ة ون�����س��ر وت��ع��زي��ز 
الو�سول  اأج��ل  من  التطوعي  العمل 
في  الم�ساركين  المتطوعين  ب��ع��دد 
 11 من  بالمملكة  التنموية  البرامج 
األف متطوع اإلى نحو مليون متطوع 
ومن  المباركة  ال��روؤي��ة  ه��ذه  بنهاية 

خالل برنامج التحول الوطني.
بعد ذلك، تحدث الدكتور �سليمان 

ب��ن اإب��راه��ي��م ال�����س��اوي وك��ي��ل المركز 
ع��ن روؤي����ة ور���س��ال��ة واأه�����داف ع��م��ادة 
م���رك���ز درا�����س����ات ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي 
بالترحيب  ب��داأ  حيث  لها،  والتقديم 
تواجدهم،  على  و�سكرهم  بالح�سور 
ب���ع���د ذل�����ك ق������ّدم ع���ر����س���اً ت��ع��ري��ف��ي��اً 
العمل  �سفة  ف��ي��ه  ت��ن��اول  ب��ال��ع��م��ادة، 
التطوعي كما تراها العمادة والقرار 
حديثه  في  ورك��ز  باإن�سائها،  ال�سامي 
حول مدى توافق روؤى هذه العمادة 
م���ع م���ا ت�����س��ي��ر اإل���ي���ة م���ح���ددات روؤي���ة 
حديثه  ف��ي  وت��ط��رق   ،2030 المملكة 
اإلى اأهمية اإن�ساء هذه العمادة لتعبر 
عن الم�سئولية الجتماعية للجامعة 
م���ن ن��اح��ي��ة وم�����س��اي��رت��ه��ا ال��ع��ل��م��ي��ة 

لمعطيات الروؤية.
تتفرد  ال��ع��م��ادة  ه���ذه  اأن  واأو����س���ح 
ك���ون���ه���ا ال����وح����ي����دة ع���ل���ى م�����س��ت��وى 
خا�سة  ب�سفة  ال�سعودية  الجامعات 
عامة،  ب�سفة  الخليجية  والجامعات 
وي��رف��ع  اأه��م��ي��ت��ه��ا  م��ا يعطيها  وه����ذا 
المجتمع،  اأم���ام  الجامعة  ���س��اأن  م��ن 
ور�سالة  روؤي���ة  بالتف�سيل  اأو���س��ح  ث��م 
من  اأن�سئت  التي  واأه��داف��ه��ا  العمادة 
اجل تحقيقها، التي ت�سمنت الريادة 
في تقديم خدمات بحثية واأكاديمية 
متخ�س�سة  وتنفيذية  وا���س��ت�����س��اري��ة 
تجمع  التطوعي،  العمل  مجال  ف��ي 
في  وال��ت��م��ي��ز  العلمية  ال��م��ه��ارة  ب��ي��ن 
التي  الأخ���رى  والأه����داف  التطبيق، 

ت�سعى العمادة اإلى تحقيقها.
ع��ق��ب ذل�����ك، ف��ت��ح ال���دك���ت���ور ب��در 
الوهيبي للح�سور المجال للمناق�سة 
والم�ساركة في هذه الندوة، و�سهدت 
المناق�سة تفاعاًل كبيراً من الح�سور 
الطالب الذين اأبدوا �سعادتهم بهذه 
من  ع��دداً  وطرحوا  العلمية،  الندوة 
ال���س��ت��ف�����س��ارات ال��ت��ي وج���دت تفاعاًل 
الذي  الوهيبي  الدكتور  من  واإجابة 
قام بالرد على هذه ال�ستف�سارات من 
الطالب، حيث اأو�سح في اإجاباته اأن 
�ستة مقترحات قدمت  العمادة تبنت 

لتحقيق برنامج التحول الوطني.
واأو�����س����ح م����دى اه��ت��م��ام ال��ع��م��ادة 
المنح  ببرامج تخدم �سريحة طالب 

م���ن ال��ج��ن�����س��ي��ات ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، حيث 
لأ�سكال  روؤي��ت��ه��م  ف��ي  ت��وا���س��ل معهم 
يتطوعوا  اأن  يمكن  ال���ذي  تطوعهم 

به.
وفي ختام الندوة، قّدم الم�ساركون 
على  للح�سور  �سكرهم  ال��ن��دوة  ف��ي 
م�����س��ارك��ت��ه��م وت��ف��اع��ل��ه��م، ك��م��ا ُق���دم 
من  ع��دد  اللقاء  نهاية  في  للح�سور 

الهدايا.
العمادة في  وعلى �سعيد م�ساركة 
في  للملكة  الوطني  ال��ي��وم  فعاليات 
للطالبات،  ع��ب��داهلل  ال��م��ل��ك  م��دي��ن��ة 
ن��ظ��م��ت ال���ع���م���ادة ف��ع��ال��ي��ات م��ن��وع��ة 
وم���ن���ا����س���ط م��خ��ت��ل��ف��ة ت����ه����دف اإل�����ى 
ال���ت���ع���ري���ف ب���ج���ه���ود ح���ك���وم���ة خ����ادم 
�سباب  لخدمة  ال�سريفين  الحرمين 
ت�سليط  اإلى  اإ�سافة  الوطن،  و�سابات 
الطموح،  المملكة  روؤي��ة  ال�سوء على 
الوطني  التطوعي  العمل  وم��ب��ادرات 
تحقيقها  اإل���ى  ال��ع��م��ادة  ت�سعى  ال��ت��ي 

خالل الفترة المقبلة.
وع���ل���ى ه��ام�����س ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات، 
اأمل  الدكتورة  العمادة  وكيلة  قّدمت 
لطالبات  علمية  محا�سرة  الخ�سير 
العليا بعنوان )دور العمل  الدرا�سات 
التطوعي في تحقيق روؤية المملكة، 
وم�ساعدة الوطن في المحن(، حيث 
اأهمية  المحا�سرة  ه��ذه  في  تناولت 
وارتباطه  وري��ادت��ه  التطوعي  العمل 
الطموحة،  المملكة  روؤي���ة  بتحقيق 
م�������س���ي���رة اإل������ى اأه���م���ي���ة ال����م����ب����ادرات 

التطوعية في تحقيق الروؤية.
ك��م��ا ت���م خ���الل ه���ذه ال��م��ح��ا���س��رة 
اإن���ج���ازات  ع��ر���س فيلم وث��ائ��ق��ي ع��ن 
اإ�سافة  ال�سعودية،  العربية  المملكة 
للطالبات،  المملكة  روؤي��ة  �سرح  اإل��ى 
والدور المناط في العمل التطوعي 

لتحقيق هذه الروؤية.
ك��ذل��ك ���س��ه��دت ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��م��ادة 
اإثرائي  رك��ن  اإق��ام��ة  الطالبات،  ل��دى 
جوائز  يت�سمن  الوطن  حب  لتعزيز 
حب  تحاكي  فنية  وت�ساميم  رمزية 
ال����وط����ن، ولق������ت ه�����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات 
م�ساركة مميزة من الطالبات تعك�س 

مدى حب الوطن والعتزاز به.

تخلله ندوة للطالب والطالبات عن أثر العمل التطوعي في تعزيز المواطنة

مركز دراسات العمل التطوعي يحتفي باليوم الوطني بجملة 
من األنشطة والفعاليات
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مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم الخدمات الطبية والوقائية لمنسوبيها.. آل عبدالرحمن:

أتمنى من منسوبي الجامعة التفاعل مع حملة 
التطعيم ضد األنفلونزا الموسمية للوقاية منها  

كتب: محمد قندلجي
اأك�����د ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ال���دك���ت���ور خ���ال���د بن 
بحملة  ب����دوؤوا  اأن��ه��م  عبدالرحمن  اآل  عبدالغفار 
التطعيم �سد الأنفلونزا المو�سمية، م�سيراً اإلى اأن 
الدكتور  الأ�ستاذ  مديرها  معالي  بقيادة  الجامعة 
�سليمان بن عبداهلل اأبا الخيل تحر�س كل الحر�س 
لتقديم كل ما ينفع المجتمع ومن�سوبي الجامعة 
م���ن ال��خ��دم��ات ال�����س��ح��ي��ة وخ�����س��و���س��ا ال��خ��دم��ات 

الوقائية كالوقاية من الأنفلونزا المو�سمية.
المو�سمية  الأنفلونزا  اأن  العبدالغفار  واأو���س��ح 
م�سيراً  مجتمعنا،  في  ال�سائعة  الأمرا�س  من  تعد 

 ٪100 بن�سبة  الطالب  من  اأجريت  قد  درا�سة  هناك  اأن  اإل��ى 
وبين  ال�صخ�صية  النظافة  ارت��ب��اط  م��دى  اإل��ى  ت�صير  وال��ت��ي 
خالل  من  فتاأكد  واأ�ساف:  المو�سمية،  بالأنفلونزا  الإ�سابة 
الدرا�سة اأن هناك عامال اأ�سا�سيا يوؤثر تاأثيراً بالغاً في الحد 
ال�سخ�سية وتتمثل  النظافة  المو�سمية، وهو  الأنفلونزا  من 
تم  وقد  بالمعقمات،  اأو  وال�سابون  بالماء  اليدين  غ�سل  في 
التعقيم في ممرات الجامعة، وكذلك معرفة  اأجهزة  توزيع 
دورات  م��ن  ال��خ��روج  بعد  �سحيحة  بطريقه  ال��ي��دي��ن  غ�سل 

المياه وبعد م�سافحة الأ�سخا�س.
هذه  في  الأنفلونزا  �سد  التطعيم  اأن  العبدالغفار  واأك��د 
الأيام يوؤثر ب�سكل فاعل في الحد من الإ�سابة من الأنفلونزا 
الجامعة  الحملة ل تغطي فقط  اأن  اإلى  المو�سمية، م�سيراً 
اأو المحيط الجامعي لكن هي للجميع، وق��ال: واأتمنى من 
اأو  ط��الب  اأو  تدري�س  اأع�����س��اء  هيئه  م��ن  الجامعة  من�سوبي 

طالبات التفاعل مع هذه الحملة.
القادم  الأح��د  من  تبداأ  الحملة  اأن  العبدالغفار  واأو���س��ح 
في  الإ���س��ع��اف  بق�سم  م��وج��ودة  الحملة  وه���ذه  �سهر،  ول��م��دة 

الخدمات الطبية للجامعة، وقال: وهو مفتوح 
24 ���س��اع��ة ل��ت��ق��دي��م ه����ذه ال��ت��ط��ع��ي��م��ات، وه���ذا 
اأنه اأقل الواجب الذي نقدمه لمن�سوبي  ل�سك 
ال��ت��ي  ال���ج���ه���ود  ه�����ذه  اأن  ����س���ك  ول  ال���ج���ام���ع���ة 
ب��ل ج��اءت  ت��اأت م��ن ف��راغ  ل��م  تقدمها الجامعة 
معالي مدير  كبير من  توجيهات وحر�س  بعد 
الجامعة، ونقدم له ال�سكر الكبير على حر�سه 
لكلية  المحدود  غير  دعمه  وكذلك  واهتمامه 
الطب والخدمات الطبية، وكذلك ن�سكر جميع 
وكالء الجامعة على دعمهم وتعاونهم مع كلية 
وجه  على  ون�سكر  الطبية،  وال��خ��دم��ات  ال��ط��ب 
الدكتور  الطبية  الخدمات  و�سوؤون  الكلية  وكيل  الخ�سو�س 
يا�سر ال�سريف والفريق الطبي وعلى راأ�سهم الدكتور محمد 
الفريق من طاقم  �سارك في هذا  وكل من  المنعم  بن عبد 
الحملة،  هذه  لإنجاح  واإداري  وتمري�سي  فني  وطاقم  طبي 
ي�ساركون  ال��ذي��ن  وطالباتنا  الرائعين  ال��ط��الب  ن�سكر  كما 
بدون مقابل مادي ول مقابل  التطوعية،  الحمالت  في كل 
الحمالت  ف��ي  ال��م�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س��ون  وه���م  تح�سيلي، 

التطوعية ب�سكل رائع.

أشاد بدور اإلعالم السعودي في التغلب على التحديات في ممارسة الصحافة اإللكترونية.. الحمود:

الثقافة المحلية لها دور إيجابي في ممارسة 
الصحفيين للنشر اإللكتروني 

تغطية: �سلطان القحطاني/ ت�سوير : محمد المدني
�سمن �سل�سلة اللقاءات العلمية الأ�سبوعية التي تقيمها كلية الإعالم والت�سال، 
في  المهنية  الممار�سات   « عنوان  حملت  علمية  ورق��ة  الحمود  خالد  الدكتور  طرح 
والأدبيات  الدرا�سات  اأن  فيها  اأو�سح  الثقافية«،  والتحديات  الإلكترونية  ال�سحافة 
بمفهومها  الثقافية  والمتغيرات  العوامل  بين  ما  راب��ط  وج��ود  اإل��ى  ت�سير  ال�سابقة 
للعالم  ال�سحفي  ينظر  كيف  ناحية  من  الإعالمية،  الممار�سات  بين  وم��ا  الوا�سع 
تغطيته  اأث��ن��اء  ال�سحفي  يفكر  وكيف  الأح����داث،  م��ع  تجاوبهم  وكيفية  ح��ول��ه،  م��ن 
اأ�سار  كما  فال�سحافة في جوهرها  واأ�ساف:  وكتابته وتحريره لالأحداث،  وتقييمه 
اآدم �ستيورات باأنها الإبالغ عن الحقائق دون تحيز وتغطية الأحداث وتقديم الأخبار 

بمو�سوعية وهي �سوت الجمهور.
وبين الحمود اأن عالقة �سبكة الإنترنت تبرز بالعوامل الثقافية بالنظر اإلى اأن 
معظم الموؤ�س�سات قد تبنت �سبكة الإنترنت كم�سدر قوي ووا�سع للمعلومات، ومتغير 
اأوجدته ال�سبكة  اأهدافها، بالنظر للمفهوم الجديد الذي  ثقافي تحقق من خالله 
مجموعة  هنا  ال�سحفية  الممار�سة  بثقافة  ويق�سد  وق��ال:  العالمية،  الثقافة  وهو 
مهامه  اإط��ار  في  ق�سد  بغير  اأو  بق�سد  ال�سحفي  يمار�سها  التي  الأفكار  من  معينة 

واأهدافه الأخالقية والمهنية لخدمة المجتمع. 
والإعالمية  الت�سالية  قدراتها  اأثبتت  الإلكترونية  ال�سحافة  اأن  الحمود  واأك��د 
الأخالقية  التحديات  م��ن  العديد  واج��ه��ت  اأن��ه��ا  اإل��ى  م�سيراً  ق�سيرة،  فترة  خ��الل 
والقانونية، منوهاً على ال�سواهد الكثيرة والمتعددة التي توؤكد على اأهمية ال�سحافة 
عامل  وتحقيق  الإعالمية،  للموؤ�س�سات  القت�سادي  الإنفاق  حيث  من  الإلكترونية 
والتاأثير،  المتابعة  حيث  ومن  والمنظمات،  والحكومي  الدولي  والهتمام  الربح، 

واأي�����س��ا م���دى ارت��ب��اط��ه��ا وتفاعلها م��ع ال��م��ت��غ��ي��رات وال��م��ف��اه��ي��م ال��ث��ق��اف��ي��ة، وق���ال: 
ومعتقدات  مختلفة  وثقافات  قيم  وتبادل  ن�سر  في  ت�ساهم  اللكترونية  فال�سحافة 
باأ�سلوب �سريع وقوي، وتتيح لل�سحفيين التفاعل مع العالم، فلقد مكنت من ن�سر 
وتبادل المعلومات والأخبار اأكثر من اأي وقت م�سى، ومكنتهم من الرجوع لالأخبار 
في  القليل  الوقت  مقابل  الأخبار  ن�سر  في  ال�سرعة  منهم  يتطلب  حيث  وتعديلها، 
ت��وج��ه��ات  اأخ����رى بت�سكيل  ���س��اه��م��ت م��ن ج��ه��ة  ك��م��ا  ال��م��راج��ع��ة وال��ت��ح��ري��ر،  عملية 
والأخبار  الأخبار  الح�سول على  الجمهور في  تلبية رغبات  ال�سحفيين من خالل 

العاجلة.
الجمهور  يكون  عندما  تكمن  الثقافية  التحديات  طبيعة  اأن  اإلى  الحمود  واأ�سار 
متعط�ساً اإن �سح التعبير لالأخبار والبحث عن المعلومة حول الق�سايا التي ي�سعر 
الدرا�سات  ر�سدتها  التي  الأمثلة  من  العديد  هناك  اأن  اإلى  م�سيفاً  بالقلق،  حولها 
ال�سحافة  كتغطية  ال�سحفية،  الممار�سة  على  الثقافة  القيم  اأث��ر  حول  الإعالمية 
ال�سحافة  في  نظيرتها  بتغطية  ومقارنتها  العراق  لحرب  والأمريكية  البريطانية 
والثانية  لعنا�سرها،  فردية  وف��اة  ح��الت  تناولت  ف��الأول��ى  والباك�ستانية،  الهندية 

اهتمت بتاأثيرات الحرب على المجتمعات.  
ال�سيطرة  الحكومات عمدت على فر�س نوع من  اأن بع�س  اإلى  الحمود  واأو�سح   
على تدفق المعلومات عبر �سبكة الإنترنت والرقابة من خالل متابعتها لما ين�سر 
واإن�ساء القوانين والت�سريعات التي ت�سمن �سالمة اأخالقيات الممار�سة ال�سحفية، 
احترام  والتي ت�سمن  العرب  ال�سحفيين  اتحاد  التي و�سعها  المعايير  ذلك  ومثال 
ظل  في  الف�سائح،  ن�سر  وع��دم  ال�سحفيين  وك��رام��ة  الخ�سو�سية  في  الأف���راد  حق 
الأح��داث،  ه��ذه  مثل  لتناول  لل�سحفيين  الإنترنت  �سبكة  تقدمها  التي  الإغ���راءات 

الإ�سالمي  الدين  من  جزء  هي  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  والثقافة  واأ�ساف: 
وح�سارته العربية التي ت�سمل اللغة والتاريخ والتراث، والإعالم ال�سعودي هو جزء 
من هذه الثقافة، وكغيره من الثقافات الأخرى يوؤثر ويتاأثر بالعالم الخارجي من 
حيث طريقة التفكير والتعبير في ظل العالقة القوية بين ال�سيا�سة الإعالمية في 
و�سائل الإعالم في المملكة العربية ال�سعودية وبين الجمهور وموؤ�س�سات المجتمع 
التي  الثقافية  التحديات  ونوعية  الجتماعية،  الم�سوؤولية  نظرية  على  والقائمة 
اإل  والثقافي للمجتمع،  التعليمي  الم�ستوى  تتلخ�س في  ال�سعودي  الإع��الم  تواجه 
اأن تاأثير هذه التحديات محدود بف�سل القيم والمعايير الثابتة، وتقديم الحقيقة 
والمو�سوعية على ح�ساب ال�سبق ال�سحفي، ومن اأبرز الأمثلة في ذلك الأخبار التي 

تتناول الحرب �سد الإرهاب. 
اأ�ساليب رئي�سة للتغلب على  اإلى ثالثة  اأن الإعالم ال�سعودي عمد  واأكد الحمود 
التحديات الثقافية التي تواجهه: هي الرقابة على المحتوى الإعالمي والمتابعة 
وتقييم  الثقافية،  بالمتغيرات  المجتمع  وتوعية  اليومية،  المتغيرات  والإب��الغ عن 
لغة التوا�سل مع المجتمع والعمل على تطويرها، م�سيراً اإلى اأن هناك اأربعة عنا�سر 
ال�سحفي،  ثقافة  وهي  اللكترونية:  ال�سحافة  ممار�سة  في  تحديا  ت�سكل  اأ�سا�سية 
اأقول  ثقافة الموؤ�س�سة الإعالمية، ثقافة القراء، ثقافة المجتمع، واأ�ساف: وختاماً 
ممار�سة  في  اإيجابي  دور  لها  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  المحلية  الثقافة  اإن 
ونظرتهم  لديهم،  والمبادئ  القيم  وتعزيز  الإلكتروني  الن�سر  لمهنة  ال�سحفيين 
ال�سحافة  اأن  فكما  الح�سا�سة،  الثقافية  المو�سوعات  م��ع  وتعاملهم  ل��الأح��داث، 
الإلكترونية اأثرت في ثقافة المجتمع ال�سعودي، هو اأي�سا بدوره اأثر في الممار�سة 

ال�سحفية.

تعتزم عمادة تطوير التعليم الجامعي اإقامة ور�سة تدريبية بعنوان 
»بناء الختبارات التح�سيلية في المرحلة الجامعية«، وتهدف هذه 
الور�سة اإلى بناء الختبارات التح�سيلية على اأ�س�س علمية �سحيحة 
في  ال�سائعة  الأخطاء  ومعالجة  الجيد،  الختبار  موا�سفات  تراعي 

بناء الختبارات التح�سيلية في المرحلة الجامعية.
التح�سيلية  الختبارات  اأهمية  مبداأ  من  انطالقاً  ال��دورة  وتاأتي 
في قيا�س وتقويم تح�سيل الطالب الجامعي، واأهمية امتالك ع�سو 
الختبارات  بناء  لمبادئ  بالجامعة  حكمه  في  ومن  التدري�س  هيئة 
الختبار  موا�سفات  تراعي  �سحيحة  علمية  اأ�س�س  على  التح�سيلية 

الجيد 
عملية  في  الإلكتروني  المجال  تفعيل  على  العمادة  من  وحر�ساً 
التدريب ليكون متاحاً لجميع الراغبين في الم�ساركة في البرامج 
التدريبية التي تقدمها العمادة، فاإن هذه الور�سة �ستكون اإلكترونية 
عبر �سبكة الإنترنت، من خالل التدريب الإلكتروني غير المتزامن 
اأي  في  التدريب  االنخراط في عملية  للمتدرب فر�صة  يتيح  ال��ذي 
اجتياز  �سهادة  للمتدرب  العمادة  و�ستمنح  ي�ساء،  وق��ت  اأي  اأو  مكان 

للبرنامج لمن يكمل جميع متطلباته.
وعلى الراغبين بالم�ساركة في هذه الور�سة زيارة موقع العمادة، 
وتعبئة نموذج التر�سيح وم�سادقته من رئي�س الق�سم وعميد الكلية/

على  الجامعي  التعليم  تطوير  عمادة  اإل��ى  اإر�ساله  واإع���ادة  المعهد، 
البريد الإلكتروني للعمادة.

دورة عن »بناء االختبارات 
التحصيلية«
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خالل حديثه لـ)مرآة الجامعة( عن الدور الذي تقوم به عمادة المعاهد في الخارج

السلمي: العمادة تواكب رؤية الجامعة 
ورسالتها وتطلعاتها األكاديمية واإلدارية

- في البداية د. عبد اهلل، حدثنا عن اأهم ما تقوم 
به عمادة �صوؤون المعاهد في الخارج؟

العمادة كما تعلمون هي الم�سرف المبا�سر على عدة معاهد 
تابعة للجامعة خارج المملكة لتعليم العلوم العربية وال�سرعية 
الناطقين بها، حيث يوجد لدينا معهدان تحت م�سمى  لغير 
وكذلك  اإندوني�سيا،  في  والعربية(  الإ�سالمية  العلوم  )معهد 
معهد في طوكيو باليابان، ومعهد في دولة جيبوتي، ولدينا 
موافقات �سامية لفتح ثالثة معاهد في اإندوني�سيا ومعهد في 

بنغالدي�س وال�سومال وجزر المالديف.
ور�سالتها  الجامعة  روؤي��ة  ومواكبة  العمادة بتحقيق  وتقوم 
واإداري��ا  اأكاديميا  الخارج  المعاهد في  وتطلعاتها فيما يخ�س 
الإ�ستراتيجية  الخطة  تنفيذ  ومتابعة  الخت�سا�س،  بحكم 
وفق  نعمل  كما  ال��خ��ارج،  ف��ي  المعاهد  يخ�س  فيما  ال�سنوية 
منهجية موؤ�س�سية مبنية على التعاون والتفاهم مع الجامعات 
والمعاهد والوحدات ذات العالقة بمجال العمادة في الداخل 
الم�ستركة،  والتفاهم  التعاون  م��ذك��رات  خ��الل  م��ن  وال��خ��ارج 
القبول  وعملية  المعاهد،  في  الدرا�سة  �سير  متابعة  وكذلك 
المناف�سة  وعقود  والإعا�سة  والتغذية  والإ�سكان  والت�سجيل، 
والعر�ض عنها، ومتابعة اأعمال الن�صاط في المعاهد، ومناق�صة 
الخطط الدرا�سية التي ترد اإلى العمادة من مجال�س المعاهد 
على  والعمل  وتقويمها  ومراجعتها  ب�ساأنها  يلزم  ما  وات��خ��اذ 
والعتماد  الجودة  لمتطلبات  وفقاً  م�ستمرة  ب�سفة  تطويرها 
الأك��ادي��م��ي ف��ي �سقيه ال��ب��رام��ج��ي وال��م��وؤ���س�����س��ي وف��ق��اً لخطة 
الجودة وتطبيق معايير  ثقافة  تعزيز  والعمل على  الجامعة، 
في  المعاهد  على  والعالمية  الوطنية  الأك��ادي��م��ي  الع��ت��م��اد 
العمادة  في  واآلياتها  واإجراءاتها  الدرا�سية  وبرامجها  الخارج 
وم��ع��اه��ده��ا ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر وال����ج����ودة في 
بالمجتمعات  الخارج  في  المعاهد  توا�سل  وتعزيز  الجامعة، 

المحلية الم�سيفة وخدمتها.
الخارج  في  المعاهد  طالب  تاأهيل  على  تحر�س  والعمادة 
ل�����س��وق ال��ع��م��ل ب��اإك�����س��اب��ه��م ال���م���ه���ارات ال�����س��خ�����س��ي��ة وم���ه���ارات 
بالتن�سيق مع  التوا�سل والقيادة من خالل مبادرات تدريبية 
من  بالخريجين  اهتماما  تولي  كما  ال��ع��الق��ة،  ذات  الجهات 
في  معهم  ال�سنوية  ال��ل��ق��اءات  وع��ق��د  معهم  ال��ت��وا���س��ل  خ��الل 

رابطة خريجي المعهد واأ�سدقائه.
- ما المنهجية التي ت�صير عليها معاهد الخارج؟ واأي 

المراحل ُتدر�ص؟
ال��خ��ارج وف���ق منهجية دول��ي��ة تعتمد  ال��م��ع��اه��د ف��ي  ت��ق��وم 
�سقيها  في  الأكاديمي  والعتماد  الجودة  معايير  تطبيق  على 
الموؤ�س�سي والبرامجي، حيث يقوم المعهد الإ�سالمي بجيبوتي 
بتدري�س الطالب في المرحلتين »المتو�سطة والثانوية » لغير 
المعهد  و�سيترقى  جامعية  دبلومات  واأُدخ��ل��ت  بها،  الناطقين 
والم�سرفية  الإداري���ة  العلوم  دبلوم  وكذلك  كلية،  اإل��ى  قريباً 

الإ�سالمية.
ال��ذي  ف��ي طوكيو  الإ���س��الم��ي  ال��ع��رب��ي  ي��رك��ز معهد  بينما 
العربية  اللغة  ف��ي  دورات  تقديم  على  ع��ام��اً   35 ع��م��ره  يبلغ 
الطالب  يح�سل  و�سنتين،  �سنة  ل��م��دة  الإ���س��الم��ي��ة  والثقافة 
المالية  العلوم  دب��ل��وم  واأي�����س��ا  ���س��ه��ادة،  على  منها  اليابانيون 
الم�سرفية الإ�سالمية، بينما يدر�س معهد العلوم الإ�سالمية 
لمدة  لغوي  اإع���داد  دب��ل��وم  اإندوني�سيا  ف��ي  بجاكرتا  والعربية 
الجامعي  والتعليم  المعلمين،  اإع���داد  دب��ل��وم  وك��ذل��ك  عامين 
العلوم  دبلوم  ق�سم  فتح  وب�سدد  �سنوات،  اأربع  لمدة  بال�سريعة 
الإدارية والم�سرفية الإ�سالمية، وحققت المعاهد وهلل الحمد 
نجاحات كبيرة بف�سل الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها، ونعمل 

على تطويرها ب�سكل م�ستمر لتواكب م�ستوى تطوير الجامعة 
الآل��ي  الحا�سب  ومعامل  اللغوية  المعامل  اإك��م��ال  حيث  م��ن 

وتاأ�سي�س �سبكات الربط الإلكتروني بالجامعة.
روؤية م�ستقبلية للمعاهد في  العمادة قامت بو�سع  اأن  كما 
الخارج من خالل اإن�ساء وحدة التخطيط الإ�ستراتيجية وتم 
ربطها مع برنامج التحول الوطني 2030م ولح�سن الحظ اأن 
اهلل  ب��اإذن  �سي�ساهم  وه��ذا  روؤيتنا  تطابق   2030 المملكة  روؤي��ة 
اإدارة  من  كبير  بدعم  تحظى  التي  اإ�ستراتيجيتنا  تطبيق  في 
تحتية  بنية  و�سع  خالل  من  المدير  معالي  بقيادة  الجامعة 
قوية للمعاهد وتطويرها وفتح العديد من المعاهد الجديدة، 
ونظام  التعلم  وو�سائل  الإلكتروني  الربط  من  النتهاء  وت��م 

)بنر( والبرنامج الإداري في المعاهد.
الم�صتقبل  ف���ي  ���ص��ن��رى  ه���ل   -
القريب تحويل المعاهد في الخارج 

اإلى كليات؟ 
فتح  الم�ستقبلية  روؤيتنا  �سمن  نعم، 
الإ�سالمية  العلوم  معهد  ف���روع  ث��الث��ة 
اعتمادها  وتم  اإندوني�سيا،  في  والعربية 
على  الكريمة،  ال�سامية  الموافقة  بعد 
كلية  اإل��ى  يتم تحويل معهد جاكرتا  اأن 
المعاهد  وللمعلومية  جامعيين،  تخرج 

يح�سل  و�سنتين  �سنة  ل��م��دة  العربية  اللغة  ف��ي  دورات  تقيم 
واأي�سا  جامعية،  دبلومات  وكذلك  �سهادة،  على  فيها  الطالب 
الإ���س��الم��ي��ة  والم�سرفية  الإداري�����ة  ال��ع��ل��وم  ق�سم  ف��ت��ح  �سيتم 
مركزا  اإندوني�سيا  معهد  يكون  اأن  على  والعمل  المعاهد،  في 
وكذلك  اآ�سيا،  �سرق  في جنوب  بعد  التعليم عن  في  للجامعة 

فتح باب القبول في التعليم الموازي بالمعاهد في الخارج.
و�سنعمل على تفعيل دور المعاهد في الخارج ثقافياً وعلمياً 
ال��م��وؤت��م��رات  ال��م��ج��ت��م��ع��ات الم�سيفة م��ن خ���الل  ف��ي خ��دم��ة 

والندوات الدولية والدورات التاأهيلية والتربوية واللغوية.
- كيف ترى مخرجات المعاهد في الخارج ؟

الكبير،  الأث��ر  لها  وك��ان  متميزة،  الحمد  وهلل  المخرجات 
حيث خرجت المعاهد الحكام والق�ساة 
وال��م��در���س��ي��ن واأع�����س��اء ف��ي ال��ب��رل��م��ان، 
لي�س  واإن كان هذا  ي�سرفنا،  �سيء  وهذا 
اإلى التعليم  هدف المملكة التي تهدف 
اأحد روؤ�ساء  اإن  ال�سيا�سة، بل  اإلى  ولي�س 
الدول طلب اإجراء درا�سة لظاهرة تولي 
المنا�سب  ال��ج��ام��ع��ة  م��ع��اه��د  خ��ري��ج��ي 

العليا في الدولة. 
التي  الفعاليات  ع��ن  حدثنا   -
بعد  طوكيو  معهد  في  �صتقيمونها 

اأ�صبوعين؟
بناء على الموافقة ال�سامية الكريمة، تقيم الجامعة ممثلًة 
المعهد  ويحت�سنها  ال��خ��ارج،  في  المعاهد  ���س��وؤون  عمادة  في 
العربي الإ�سالمي بطوكيو، ثالث فعاليات اثنتان منها تحت 
اإ�سرافنا وهي حفل تخريج الدفعتين 2٧ – 28 من الطالب، 
الإ�سالمية  )ال�سكوك  بعنوان  ن��دوة  تنظيم  اإل��ى  بالإ�سافة 
الثالثة ينظمها  والفعالية  القت�سادية(،  التنمية  ودورها في 
وهي  المعا�سرة  الإ�سالمية  للدرا�سات  عبداهلل  الملك  مركز 
ب��ع��ن��وان)ب��ن��اء  ي��وم��ي��ن  ل��م��دة  ي��ق��ام  ع��ب��ارة ع��ن ملتقى علمي 

العالقات الإن�سانية بلغة الحوار: وثيقة المدينة اأنموذجاً(. 
و���س��ي��ق��ام ع��ل��ى ه��ام�����س ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��رام��ج م�ساحبة 
ال�سعوديين  بالطالب  ل��ق��اوؤه  منها  الجامعة  مدير  لمعالي 
المبتعثين والقيادات الإ�سالمية وخطبة الجمعة في الجامع 

الإ�سالمي. 
�ستتكون  ف��اإن��ه��ا  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سكوك  ن���دوة  وبخ�سو�س 
ال�سعودية وبنوكها  التجربة  الأول: ما يخ�س  من محورين، 
اأربعة بنوك �سعودية  والتحديات واآفاق الم�ستقبل وبم�ساركة 
وهي البالد والإنماء و�ساب وبنك التنمية الإ�سالمية، لعر�س 
ما  الثاني:  اأم��ا  الإ�سالمية،  الم�سرفية  جانب  من  خبراتهم 
الم�ستقبلية،  والآف����اق  والعقبات  اليابانية  التجربة  يخ�س 
للخروج  تحدياتها  دول��ة  كل  تعر�س  اأث��ري��ة  تجربة  و�ستكون 

بتو�سيات جيدة �ست�ساهم بتعزيز الم�سرفية الإ�سالمية.
اأدخلت  المالية  اليابانية  الوكالة  اأن  �صحيح  هل   -

الم�صرفية الإ�صالمية في بنوكها ؟
اليابانية  ال��وك��ال��ة  ق��ام��ت  حيث  �سحيح،  ال��ك��الم  ه��ذا  نعم 
بنوكها  ف��ي  الإ���س��الم��ي��ة  الم�سرفية  ن��ظ��ام  ب���اإدخ���ال  ال��م��ال��ي��ة 
اإثراء  المعهد في  اإ�سالمي، و�ساهم  بلد غير  اأنه  بالرغم من 
هذه البنوك التي جاءت بف�سل اللقاءات العلمية في ال�سكوك 

الإ�سالمية التي ينظمها المعهد من حين اإلى اآخر.
من  العديد  بتخريج  يقوم  للق�صاء  العالي  المعهد   -

الق�صاة الإندوني�صيين، كيف تم ذلك؟
هناك ت��ع��اون بين ع��م��ادة ���س��وؤون المعاهد ف��ي ال��خ��ارج مع 
الق�ساة  بتاأهيل  ي��ق��وم  بالجامعة  للق�ساء  ال��ع��ال��ي  المعهد 
الإندوني�سيين �سنوياً، حيث تم تاأهيل 150 قا�سًيا اإندوني�سًيا 
من اأ�سل 3000 قا�ٍس في الأحوال ال�سخ�سية يعملون في 300 
محكمة �سرعية، والفكرة خرجت من اإندوني�سيا وانت�سرت في 

جيبوتي وماليزيا وباك�ستان.
كما تم توقيع اتفاقية مع المعهد العالي للق�ساء باعتماد 
واأ���س��ول��ه،  الفقه  ف��ي  الماج�ستير  م�ستوى  على  برنامجين 
بعد عامين  و�سيرقى  الأن��ظ��م��ة  دب��ل��وم  ف��ي  ب��رن��ام��ج  وك��ذل��ك 
الإندوني�سيين  الطالب  من  عدد  قبول  وكذلك  تنفيذه،  من 
للق�ساء،  العالي  المعهد  والدكتوراه في  الماج�ستير  لدرا�سة 
والجامعة ولدة في  اإندوني�سيا  دول��ة  احتياج  بناء على  وه��ذا 

كافة المجالت العلمية.
- كلمة اأخيرة لقراء »مراآة الجامعة« ؟

اأ�سكر لكم اإتاحة الفر�سة لت�سليط ال�سوء على ما تقدمه 
الثالث  ع��ن  الحديث  وك��ذل��ك  ال��خ��ارج،  ف��ي  الجامعة  معاهد 
الفعاليات التي يحت�سنها المعهد الإ�سالمي بطوكيو برعاية 
وتخريج  ن��دوت��ان  يتخللها  وال���ذي  ال��ج��ام��ع��ة،  م��دي��ر  معالي 
وفقت  ق��د  اأك���ون  اأن  متمنياً  ال��ي��اب��ان��ي،  العمل  ل�سوق  دف��ع��ات 
الخارج، كما  المعاهد في  ب�سوؤون  يتعلق  الحديث عن ما  في 
اأ�سكر لكم حر�سكم ومتابعتكم لن�ساطات المعاهد من خالل 
ال�سفحة الخا�سة، وهذا لي�س بم�ستغرب على مراآة الجامعة 

ال�سباقة في دعم اأن�سطة الجامعة المختلفة.

حوار: زيد السبيعي – ناصر الحربي/ تصوير : فهد الجبهان

أكــد الدكتــور عبــداهلل الســلمي عميــد عمــادة شــؤون 

المعاهد في الخارج التابعــة للجامعة، أن المعاهد في الخارج 

تقــوم بتحقيق رؤيــة الجامعة ورســالتها، مشــيرًا إلى أنهم 

يأهلون طالب المعاهد لســوق العمل بإكسابهم المهارات 

الشــخصية ومهــارات التواصــل والقيــادة من خــالل مبادرات 

تدريبية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

وأوضح السلمي أنهم يسيرون وفق منهجية دولية تعتمد 

على تطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي في شقيها 

المؤسســي والبرامجــي، مضيفــًا إلى أنهــم يولون اهتماما 

بالخريجين من خالل التواصل معهم وعقد اللقاءات الســنوية 

معهم في رابطة خريجي المعهد وأصدقائه، متطرقًا للعديد 

من المحاور في الحوار اآلتي:-

معهد طوكيو يحتضن حفل تخريج دفعتين وندوة ولقاًء علميًا بمشاركة المتخصصين

افتتاح ثالثة فروع في إندونيسيا.. ومعاهد في 
بنغالديش والصومال وساحل العاج والمالديف

أنشأنا وحدة 
التخطيط 

اإلستراتيجية ..
وندرس تحويل 

المعاهد إلى 
كليات 
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�سليمان  ب��ن  يحيى  المهند�س  الم�سروعات  ع��ام  مدير  اأك��د 
والمالئم  المنا�سب  ال�سكن  توفير  اإل��ى  الجامعة  �سعي  الفيفي 
لمنت�سبي ال��ج��ام��ع��ة وت��اأم��ي��ن ك��اف��ة خ��دم��ات الإ���س��ك��ان و���س��وًل 
تتيح  وريا�سية،  ثقافية  تعليمية  اجتماعية  تنظيمية  بيئة  اإلى 
مهاراته  واإظ��ه��ار  قدراته  لتنمية  الفر�س  من  الكثير  للطالب 
وتلبية حاجاته في ظل وجود المتخ�س�سين في مجال الرعاية 

الجتماعية والنف�سية والتربوية طوال اليوم.
اإ�سكان الطالب يتوفر  اأن  اإلى  واأ�سار مدير عام الم�سروعات 
ف��ي��ه ع���دد م��ن ال��م��م��ي��زات؛ اإذ ي��ك��ون ال��ط��ال��ب ع��ل��ى م��ق��رب��ة من 

في  الخ�سو�سية  اإل��ى  اإ�سافة  وال��ع��م��ادات،  التعليمية  ال��وح��دات 
ال�سكن، فالطالب ي�سكن في غرفة م�ستقلة تحتوي على جميع 
دواليب  ثالجة،  كتب،  اأرف��ف  )مكتب،  ال�سرورية  الم�ستلزمات 
مالب�س، موكيت، �سرير للنوم، دورة مياه خا�سة(، مما يجعلها 
الجودة  حيث  م��ن  العالم  ف��ي  ال�سكنية  ال��وح��دات  اأرق���ى  �سمن 

والتنفيذ وتكامل الخدمات المتوفرة بها.
اأدوار مكتملة  اأربعة  تتكون من  �سكنية  اأن كل وحدة  واأو�سح 
و�سط  ال��ج��ام��ع  الم�سجد  ي��وج��د  كما  وال��ت��ج��ه��ي��زات،  ال��خ��دم��ات 
الإ�سكان، حيث توؤدى فيه �سالة الجمع والجماعات، اإ�سافة على 

�سالت للجلو�س والراحة وال�ست�سافة، ومطابخ تحتوي على 
اإ�سافية في جميع المباني والأدوار وم�ساعد  اأفران وثالجات 

كهربائية و�ساللم توؤدي لجميع الأدوار.
مبنى   )81( من  تتكون  الطالب  اإ�سكان  منطقة  اأن  واأ�ساف 
�سكنياً مق�سمة اإلى ثالث فئات، الأولى ال�سكن المفرد )غرف(، 
كل  ي�سم  مبنى،   )50( ال�سكن  م��ن  ال��ن��وع  ل��ه��ذا  خ�س�س  وق��د 
مبنى ما بين )80 – 90( غرفة، ويحتوي كل مبنى على مكتب 
مياه،  ودورة  داخلية  غرفة  اإل��ى  بالإ�سافة  بالم�سرف،  خا�س 
اأرب��ع �سالت،  �سالة تخدم 20 غرفة، وتحتوي كل وح��دة على 
ال�ساكنين  الطالب  لخدمة  هاتفي  خط  بها  يوجد  �سالة  وكل 

ومطبخ مجهز.
ك��م��ا ي��وج��د ف��ي ك��ل وح����دة م�����س��ت��ودع ي��ح��ت��وي ع��ل��ى غ�سالة 
اإلى غرفة خدمات وم�سعد كهربائي يخدم  مالب�س بالإ�سافة 

جميع الأدوار، اإ�سافة اإلى لوحات اإعالنية عن القرارات 
وال��ن��دوات  المحا�سرات  ع��ن  والإع����الن  الإداري����ة 

الطالبية.  والأن�����س��ط��ة  العلمية  وال���درو����س 
الفئة  اإن  الفيفي  يحيى  المهند�س  وق��ال 

ال��ث��ان��ي��ة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن ���س��ك��ن م���زدوج 
ال��ن��وع  ل��ه��ذا  )���س��ق��ق(، وق���د خ�س�س 
كل  ي�سم  مبنى،   )28( ال�سكن  م��ن 
مبنى )20( �سقة، تحتوي كل �سقة 
غرفة  على  الق�سمين  ه��ذي��ن  م��ن 
خا�سة،  مياه  دورة  و  مجهزة،  ن��وم 

وموقد  ث��الج��ة  م��ن  مجهز  مطبخ 
اآخ���ره، كما يوجد في  اإل��ى  كهربائي 

ذات  لالإ�سكان  مبان  ثالثة  المنطقة 
م�ستوى عاٍل ويتكون كل مبنى من )20( 

�سقة �سغيرة.

إسكان الجامعة.. 81 مبنى بمواصفات عالمية

تعد ضمن أرقى الوحدات السكنية 
الطالبية من حيث الجودة والتنفيذ 

وتكامل الخدمات
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 يتسع ألكثر من 20 ألف مصٍل.. ومواقف خاصة 

جامع خادم الحرمين الشريفين.. تحفة 
معمارية إسالمية داخل المدينة الجامعية 

اإحدى و�سائل  تعتبر الإ�ساءة الجيدة 
الت�سكيل الفني فهي ت�ساعد على التمتع 
اأنها  ب���الأل���وان والأ���س��ك��ال والأب���ع���اد، كما 
ت�����س��ه��م ف���ي خ��ل��ق م��ن��اخ ���س��ح��ي ون��ف�����س��ي، 
طابعنا  ع���ن  للتعبير  ال��ف��ر���س��ة  وت��م��ن��ح 
وذوقنا ال�سخ�سي، من خالل ا�ستخدامها 
ف��ي ال��ح��دائ��ق وال�������س���وارع خ��ا���س��ة خ��الل 
رائعة  العامة  ف��الإ���س��اءة  الليل،  �ساعات 
و  رقي  تعك�س  بذكاء  والمدارة  الت�سميم 

ازدهار المجتمعات.
وال�سيانة  الت�سغيل  ع��ام  مدير  يقول 
���س��ال��م ب���ن ���س��وي��ل��م ال���ع���وف���ي: دائ���م���اً ما 
اإ���س��اءات  ال��ك��ب��رى  ال��م�����س��روع��ات  تتطلب 
ذات موا�سفات جمالية خا�سة، وهذا ما 
بالجامعة  الفنية  ال�سوؤون  عليه  حر�ست 
والتجميلية  العامة  الإ���س��اءة  اأن  م�سيراً 
بالمدينة الجامعية يتم ت�سغيلها ب�سورة 
اأوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة م��ن خ���الل وح���دة متابعة 
اأوتوماتيكي،  وب�سكل  المركزي  التحكم 
وت�����س��م��ل: اإ�����س����اءة ال���ط���رق وال�������س���وارع ، 

اإ�ساءة طرق الم�ساة ، الإ�ساءة التجميلية 
اإ�ساءة  واأخيراً  المرور  واإ�ساءة  للحدائق 

ال�سور.
اأن  العوفي  �سالم  المهند�س  واأو���س��ح 
بم�سابيح  يتم  وال�����س��وارع  الطرق  اإ���س��اءة 
العالي  ال�����س��غ��ط  ذات  ال�����س��ودي��وم  ب��خ��ار 
والتي تتراوح قوتها ما بين 250 و 400 و 
1000 واط، الأن هذا النوع ير�صد ا�صتخدام 
الطاقة بن�سبة 50٪ ، كما اأنه يدوم ل�15 اأو 
20 �سنة بدًل من �سنتين اأو ثالث �سنوات، 
اإ���س��اف��ة اإل���ى اأن��ه��ا ت���وزع الإ����س���اءة ب�سكل 

على  الم�سابيح  ه���ذه  وت��رك��ب  م��ت�����س��اٍو.  
 ،3  ،5( بين  م��ا  ارتفاعها  ي��ت��راوح  اأع��م��دة 
٧، 10، 16، 0.5، 30 متراً ( ، وفي الثانية 
والتي  الزئبق  غاز  بم�سابيح  اإنارتها  يتم 
تتراوح قوتها ما بين 50 و 250 ، 400 وات، 
وتركب على اأعمدة بارتفاع 3.5 متر، اأما 
ال�سور ف�ستكون من خالل وحدات  اإن��ارة 
اإ�ساءة فلور�سنت على عمود ارتفاعه 120 
التحكم  ويتم  الألمانية  بيجا  �سنع  �سم 
دائ��رة  لكل  �سوئية  تحكم   ب��وح��دات  بها 
تتبع  ال��دوائ��ر  ه��ذه  وم��وا���س��ع  كهربائية 

مباني  ف��ي  الكهربائية  ال��ت��وزي��ع  ل��وح��ات 
بوابات المدينة الجامعية وعدد وحدات 
الإ���س��اءة 1260 وح��دة . واأ���س��اف العوفي 
اأجهزة  بوا�سطة  تتم  ال��ح��دائ��ق  اإن���ارة  اأن 
اإنارة تجميلية باأنواع مختلفة الم�سابيح 
بالن�سبة  اأم��ا  الزئبق،  بلمبات  المتوهجة 
الإجمالي  العدد  في�سل  المرور  لإ�ساءة 
ال��غ��ر���س  ل��ه��ذا  الم�ستعملة  للم�سابيح 
2500 م�سباح، وتعمل محطات التحويل 
والتوزيع الفرعية والتي تقع بالقرب من 
بتحويل  الم�ساءة  المنطقة  اأو  المكان 

ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال���الزم���ة ل��الإن��ارة 
الحماية  اأن  ك��م��ا  والتجميلية،  ال��ع��ام��ة 
العامة والتجميلية  الإن��ارة  والتحكم في 
ف�����س��ي��ت��م م����ن خ�����الل ل����وح����ات ال��ح��م��اي��ة 
بمحطات  تكون  م��ا  ع��ادة  التي  والتحكم 
ببدروم  اأو  الفرعية،  والتوزيع  التحويل 

الكليات والمباني المفردة .
بها  ال���ل���وح���ات  ه����ذه  اأن  اإل�����ى  واأ�����س����ار 
العامة  الإن��ارة  لت�سغيل  تالم�س  مفاتيح 
والتجميلية ب�سورة اأوتوماتيكية بال�سكل 
ال��خ��ا���س��ة بت�سغيل  ال��ف��ق��رة  ف��ي  ال��م��ب��ي��ن 

التغذية الأعمدة  النظام، وتكون خطوط 
ذو   xlpe الإنارة عبارة عن كابل نحا�سي
جهد 1000/600 فولت، يمتد في اأنابيب 
ال��ت��ي تمتد   PVC ف��ن��ي��ل  ال��ب��ول��ي  م���ن 

بدورها في اأخاديد محفورة .  
بالجامعة  الفنية  ال�سوؤون  واأو�سحت 
ال���ع���ام���ة  الإن������������ارة  ن����ظ����ام  ت�������س���غ���ي���ل  اأن 
والتجميلية يتم ب�سورة اأوتوماتيكية من 
المركزي،  التحكم  متابعة  وح��دة  خ��الل 
والتي يكون مبرمجاً بها ت�سغيل واإيقاف 
ال��وق��ائ��ي��ة والتحكم  ل��وح��ات  ل��وح��ة م��ن 
ال��خ��ا���س��ة ب�����الإن�����ارة ال���ع���ام���ة، ك��م��ا يتم 
من  اأوتوماتيكي  ب�سكل  اأي�����س��اً  ت�سغيلها 
خالل خاليا كهرو�سوئية، عادة ما تكون 
م��رك��ب��ة ب��اأع��ل��ى ع��م��ود ي��ق��ع ب��ال��ق��رب من 
ال�����س��وؤون  وك�سفت  الكهربائية.  ال��ل��وح��ة 
ال��ف��ن��ي��ة اأن��ه��ا ت��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى تطوير 
والتجميلية  ال��ع��ام��ة  الإ�����س����اءة  اأن��ظ��م��ة 
اأح��دث  ل��ت��واك��ب  الجامعية  المدينة  ف��ي 

التقنيات في هذا المجال.

عبدالعزيز  بن  فهد  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خ��ادم  جامع  يمثل 
بل  فح�سب؛  الريا�س  مدينة  م�ستوى  على  لي�س  ب��ارزاً  معلماً  بالجامعة 
التعليمية في  المنطقة  الجامع في و�سط  المملكة، ويقع  على م�ستوى 
مما  جهات  ث��الث  م��ن  الكليات  مباني  ب��ه  وتحيط  الجامعية،  المدينة 
ي�سهل و�سول الم�سلين اإليه من كل اتجاه. اأما الجهة ال�سرقية للجامع 
بالبوابة  المرتبطة  الجامعية  للمدينة  الرئي�سية  ال�ساحة  على  فتطل 
الروؤية للداخل  ارتباطاً مبا�سراً بحيث يت�سدر الجامع مجال  ال�سرفية 

عبر هذه البوابة لت�سكل مدخاًل في غاية الجمال.
واأو�سح مدير عام الإ�سكان والمرافق المهند�س خالد بن محمد العبد 
ال�سالم اإلى اأن اإن�ساء جامع خادم الحرمين ا�ستغرق اأكثر من اأربع �سنوات 
الأ�سا�س لها  الجامعية والتي و�سع حجر  المدينة  اإن�ساء  �سمن م�سروع 
– رحمه اهلل- في يوم 9-3-1402ه����، موؤكداً  الملك فهد بن عبدالعزيز 
اأن توجد له مداخل ومخارج من جهاته  اأنه روعي في ت�سميم الجامع 
زود بمخارج ط��وارئ في  الم�سلين كما  تتنا�سب مع عدد  الثالث بحيث 

جميع اتجاهاته.
ويتو�سط الجامع من الداخل قبة دائرية يبلغ قطرها 38 متراً مزينة 
بزخارف اإ�سالمية بديعة، كما اأن للجامع مئذنتان يبلغ ارتفاع كل منهما 
حوالي �سبعين متراً، بحيث تكون مرئية ب�سكل وا�سح لكل من ي�ستخدم 

الطرق الرئي�سة المجاورة للجامعة.

اأرج���اء  لجميع  الطبيعية  الإ����س���اءة  خ��الل  م��ن  ال��ن��ور  توفير  ت��م  كما 
�سقف  امتداد  على  المنت�سرة  الكهربائية  الأن��وار  اإلى  بالإ�سافة  الجامع 
الجامع بت�ساميم تمثل التراث المعماري الإ�سالمي. كما يتميز الجامع 
الجامعية،  المدينة  مباني  باقي  المن�سجم  الخارجي  الت�سميم  بجمال 
وف���ي ال���داخ���ل ك��ان��ت ب�����س��اط��ة ال��ت��ك��وي��ن وا���س��ت��خ��دام ال���م���واد الطبيعية 
ال�سمة  هي  ال�سالة  اأثناء  الم�سلين  ت�سغل  ل  التي  الجمالية  واللم�سات 
البارزة للجامع. كما اأن الأر�سية مك�سية بالرخام المتنا�سق مع الجمال 

الهند�سي للجامع.
م�سلى  اأم��ا  م�سٍل،   )15.  000( من  لأكثر  الرئي�سي  الم�سلى  ويت�سع 
الن�ساء فيت�سع لأكثر من )000 .2( م�سلية، والفناء ال�سرقي يت�سع لأكثر 
من )000 .3( م�سٍل وقد ربط هذا الم�سلى بمداخل خا�سة مع مواقف 
ال�سيارات ، كما زود بغرف م�ساندة ت�ستمل على: مكتبة الجامع وغرفة 
باأماكن  م��زود  اأن��ه  كما  والخلوات،  الجتماعات  وال��م��وؤذن وغرفة  الإم��ام 

الو�سوء من كل اتجاهاته.
األ��ف  ع�سرين  اإل��ى  ال�ستيعابية  ت�سل طاقاته  وال��ت��ي  ال���ذروة  وف��ي   
اإل���ى ع���دة م���رات وذل��ك  ب��الإم��ك��ان م�ساعفة ه���ذه ال�سعة  ف���اإن  م�����س��ٍل 
الجامع.  �سرقي  الواقعة  للجامعة  الرئي�سية  ال�ساحة  من  بال�ستفادة 
ب�ساللم  بالجامع  مرتبطة  لل�سيارات  �سفلية  مواقف  الجامع  ويخدم 

وم�ساعد كهربائية.

مصابيح بخار الصوديوم تضيء طرق وشوارع الجامعة.. وتعمل أوتوماتيكيا
نظام اإلضاءة في الجامعة.. روعة التصميم واإلدارة الذكية

الشؤون الفنية
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نادي التمويل واالستثمار ينظم دورة: )صاحبة بصمة(
كتبت : رزان القا�سي

ممثلة  الإداري���ة  والعلوم  القت�ساد  كلية  نظمت 
»�ساحبة  بعنوان  دورة   وال�ستثمار  التمويل  بنادي 
ب��م��ب��ن��ى 322 بكلية  ال��ك��ب��رى  ال��ق��اع��ة  ف���ي  ب�����س��م��ة«، 
لربط  ال��دورة  وتهدف  الإداري���ة،  والعلوم  القت�ساد 
المعلومات النظرية بالواقع من خالل طرح بع�س 

المواقف وطرق حلها.
واب����ت����داأت ال��ط��ال��ب��ة م���ن ق�����س��م ال��م��ن��اه��ج وط���رق 
اآ�سيه   : والمدربة  ن��ورة  الأم��ي��رة  بجامعة  التدري�س 
الإن�����س��ان  ب��ذك��ر ج��وان��ب  ع��ب��دات حديثها  ب��ن  عبيد 
الأ�سا�سية وهي: » الجوانب الروحية، والجتماعية، 
وال�سحية، والفكرية » وبينت كل جانب وما يندرج 
تحته من تاأثير على الفرد وعلى المجتمع مو�سحة 
�سبحانه  م���ع اهلل  ال��ع��الق��ة  ف���ي  ال���روح���ي  ال��ج��ان��ب 
واأهميتها، ومن الجانب ال�سحي الر�سا عن البدن 
و���س��ح��ت��ه، وم���ن ال��ج��ان��ب الج��ت��م��اع��ي ال��ع��الق��ة مع 
الأ����س���رة والأق�����ارب وال��م��ج��ت��م��ع، وال��ج��ان��ب الفكري 
وهي التعلم والم�ساهدة والإنجاز بالقراءة والتثقف 
والط��الع.  واأكدت على هذه الجوانب واأثرها على 
ب�«عجلة  ي��ع��رف  ن�����ص��اط ورق����ي   م��ن خ���ال  النف�ض 
الحياة » �ساركت به الحا�سرات التي بلغ عددهن 130 
طالبة من مختلف الأق�سام، واأنهت الدورة بحديثها 
عن كيفية ا�ستغالل الوقت ورفع الإنتاجية، ولقت 
ال�����دورة اإق���ب���ال ك��ب��ي��را م��ن ق��ب��ل ال��ط��ال��ب��ات ال��الت��ي 
كما  ال��دورة،  لمو�سوع  النتماء  و  بالحما�س  �سعرن 
تخلل الدورة توزيعات تحفيزية وتفاعلية كجداول 
للتعريف  ومل�سقات  والإن���ج���ازات  المهام  لتنظيم 

بالنادي . 
يهدف من  وال�ستثمار  التمويل  ن��ادي  اأن  يذكر   
مختلف  من  الطالبات  ل�ستقطاب  فعالياته  خالل 
بالموا�سيع  والم�ساركة  بالق�سم  للتعريف  الكليات 

الإن�سانية.

أول محاضرة

عندما كنت طفلة طلبت مني المعلمة اأن اآخذ الطب�سورة واأر�سم اأول �سيء 
يرد في ذهني لغاية في نف�سها، فر�سمت »ف�ستانا«  فقالت لي: �ستكونين خياطة 
لم  معلمتي  لأن  الخياطة؛  عن  �سيئا  اأفقه  ول��م  كبرت  الم�ستقبل،  في  ماهرة 
تعلم اأنني اخترت هذه الر�سمة ليطول وقوفي اأمام ال�سبورة، واإل لتكهنت اأني 

�ساأ�سبح معلمة.
  كبرت وبين مقاعد الدرا�سة �سبقتني عمرا معلمة بداخلي، كنت بظاهري 
طالبة نجيبة وبجوهري معلمة ناقدة لت�سرفات زميالتها المعلمات الالتي 
ح�سلن على منحة التدري�س قبلها، دونت كل اأخطائهن وعاهدت نف�سي على 
المرحلة  لطالبات  معلمة  واأ�سبحت  اليوم  ذل��ك  وج��اء  م��ا،  يوما  ت�سحيحها 

الجامعية. 
اعتدت في اأول محا�سرة اأن اأقول: اأعلم ما توُدنَّ �سماعه واأعلم ما يدور في 
اأذهانكن وعليه �ساأكون لكن اأختا و�سديقة قبل المعلمة، و�ساأُ�سمعكن الم�سموح 
المرحلة  ج��م��ال  لت�ست�سعرن  ال��ح��ري��ة  م��ن  ق���درا  و�ساأمنحكن  الممنوع،  قبل 
اإح�سا�س  عليها  المترتب  الحرية  تعطي  وال��ت��ي  لها  انتقلتن  التي  الجديدة 

بالم�سوؤولية. 
حر�ست في اأول محا�سرة اأن اأعيد ترتيب اأولويات الطالبة فمن الهتمام 
بتح�سيل الدرجات اإلى الهتمام بالتح�سيل العلمي اأول، وعليه ياأتي  الهتمام 
بالمعدل والدرجات، لأن الح�سول على الأولى ي�سمن باإذن اهلل الثانية، وقد 
الح�سول  على  الفكرة من طالباتي وحر�سهن  على هذه  كبيرا  اإقبال  لقيت 
الختبار  فبات  ال�سرح،  اأثناء  ع��اٍل  ب�سكل  والتركيز  ال�سحيحة  المعلومة  على 
الحياة، ل  بها مدى  ليحتفظن  اإليهن  المعلومة و�سلت  لأن  تح�سيل حا�سل 

معلومات تنثر على ورقة، وُتن�سى بمجرد الخروج من قاعة الختبار. 
في اأول محا�سرة اأ�سع بذهني اأني اأُعّلم واأتعلم من طالباتي لأن الإن�سان في 

كل يوم يتعلم در�سا جيدا. 
الدرجة  واأن  المعلم،  قيمة  يقلل من  بالخطاأ ل  العتراف  اأن  اأتعلم منهن 
يعتر�س  ل  العلم  واأن  �سيان،  فالكل  الب�سر  على  علو  درج��ة  تعني  ل  العلمية 

الأخالق بل يكملها ومتى �ساءت الأخالق من متعلم اأك�سبته جهال. 
الجتماعية  العالقات  في  الموقف  �سيد  والحترام  الحب  اأن  منهن  اأتعلم 

وعلى راأ�سها عالقة الطالبة بمعلمتها.  
في اأول واآخر محا�سرة اأدعو اهلل اأن اأكون ذكرى جميلة في اأذهان الطالبات. 
 - اأ�ستاذة المهارات اللغوية 

مها بنت محمد العنزي

لقاء توعوي عن سرطان الثدي تزامنًا مع شهر التوعية العالمي
����س���ارة ال���ع���ل���ي  - ري����م م��ح��م��د - 

العنود ال�سبيعي
الجتماعية  الخدمة  ق�سم  نظم 
ف�����ي ال����ج����ام����ع����ة، وب����ال����ت����ع����اون م��ع 
ال��ج��م��ع��ي��ة ال�������س���ع���ودي���ة ال��خ��ي��ري��ة 
بعنوان:  لقاء  ال�سرطان  لمكافحة 
التوعية ب�سرطان الثدي، بالتزامن 
التوعية  �سهر  فعاليات  انطالق  مع 

ب�سرطان الثدي.
وا���س��ت��م��ل ال��ل��ق��اء ال��ت��وع��وي على 
المتنوعة  الأرك�����ان  م��ن  م��ج��م��وع��ة 
الجمعية  ع��ن  تعريفا  ق��دم��ت  ال��ت��ي 
ال��ث��دي  ب�����س��رط��ان  التثقيف  وط���رق 
واأ����س���ال���ي���ب ال����وق����اي����ة، وخ�����س�����س��ت 
دور  عن  ركنا  اللقاء  على  القائمات 
مر�سى  مع  الجتماعي  الأخ�سائي 
لنقل  للمتعافيات  وركنا  ال�سرطان 
اإ���س��اب��ة ت��م �سفائها  ت��ج��ارب ح���الت 

بحمد اهلل.
الفعالية  هام�س  على  اأق��ي��م  كما 
من  عدد  توزيع  وتم  ال�سيافة  ركن 

الن�سرات التوعوية للحا�سرات.
وذك�����رت الأخ�����س��ائ��ي��ة الأ����س���ت���اذة 
التدريب  م�����س��وؤول��ة  الهي�سل  ن��وي��ر 
اأهم  اأن من  الجمعية،  والتطوع في 
البرامج التي تقوم بها الجمعية هي 
في  والمتدربين  المتطوعين  دم��ج 
البرامج والأن�سطة التطوعية،  كما 
حر�ست الجمعية على دمج الجانب 
بالتعريف  وال��ت��وع��وي  الج��ت��م��اع��ي 

المقدمة  المجتمعية  ب��ال��خ��دم��ات 
لمر�سى �سرطان الثدي.

التوعية  اإل���ى  الفعالية  وت��ه��دف 
والتعريف  المبكر،  الك�سف  باأهمية 
وخ��دم��ات��ه��ا  ال�����س��ع��ودي��ة  بالجمعية 
وتثقيف  منها،  ال���س��ت��ف��ادة  وكيفية 
ال���ح���ا����س���رات ب���ط���رق ال���وق���اي���ة من 

����س���رط���ان ال���ث���دي ب���الإ����س���اف���ة اإل���ى 
ال�ستفادة من تجارب المتعافين.

ك��م��ا اأ�����س����ارت الأ�����س����ت����اذة ت��غ��ري��د 
الجتماعية  الأخ�سائية  ال�سرهان 
وم�������س���وؤول���ة ال���ب���رام���ج والأن�����س��ط��ة 
الجمعية  اأه��داف  اأن من  بالجمعية 
ت��ق��دي��م خ��دم��ات م�����س��ان��دة لمر�سى 

ال�������س���رط���ان، ال��م�����س��اه��م��ة ف���ي دع��م 
ب��رن��ام��ج ال��ت��وع��ي��ة و ال���وق���اي���ة من 
الت�سخي�س  برامج  دعم  ال�سرطان، 
دعم  و   ، ال�سرطان  مر�سى  وع���الج 
لمر�سى  التلطيفي  ال��ع��الج  ب��رام��ج 

ال�سرطان.  
اأن الجمعية تقدم نوعين  وبينت 

ال�سرطان:  لمر�سى  الخدمات  من 
والتذاكر  ال�سكن  المادية من حيث 
النف�سي  وال��دع��م  ال��ع��الج   وتكاليف 
ب��ع��م��ل ب���رام���ج وج��ل�����س��ات ت��وع��وي��ة 

تثقيفية وترفيه للمر�سى.   
الجمعية  اأن  ب��ال��ذك��ر  ال��ج��دي��ر 
ال�������س���ع���ودي���ة ال���خ���ي���ري���ة ل��م��ك��اف��ح��ة 

  1424 ع�����ام  ت���اأ����س�������س���ت  ال�������س���رط���ان 
واأن�����س��اأت ع���ددا م��ن م��راك��ز الك�سف 
المبكر في جميع مناطق المملكة، 
وت��ن��ف��ذ م��ج��م��وع��ة م���ن الأن�����س��ط��ة 
ال��وق��ائ��ي��ة وال��ت��وع��وي��ة ف�����س��ال عن 
دورها في دعم وم�ساندة الم�سابين 

و الم�سابات بمر�س ال�سرطان. 
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تغطية – منال الحارثي ،نورة حميد، بشرى الزهراني

الجامعة  ف��ي  ال��ري��ادي��ة  والأع���م���ال  التوظيف  م��رك��ز  نظم 
دورة تدريبية حملت عنوان » الطريق اإلى الوظيفة »  قدمها 
الدكتور يو�سف النملة اأ�ستاذ اإدارة الموارد الب�سرية في كلية 
طالب   100 م��ن  اأك��ث��ر  وح�سرها  الإداري����ة  والعلوم  القت�ساد 

وطالبة.
من جانبه اأو�سح عميد مركز خدمات التوظيف والأعمال 
الريادية الدكتور محمد بن عبد العزيز المن�سور، اأن مثل هذه 
اأهمية  المركز لها  التي يقدمها  التدريبية  الدورات والور�س 
ال��ذات،  تطوير  ف��ي  ت�سهم  حيث  وطالبة،  طالب  لكل  خا�سة 
م�ستقبلهم  لر�سم  وتهيئهم  وال��خ��ب��رات،  ال��م��دارك  وتو�سيع 
اأن  ال��الزم��ة، موؤكدا على  ب���الأدوات  وه��م م�سلحون  الوظيفي 
الذين  الموؤهلين  للمدربين  انتقائه  على  يحر�س  المركز 
يتمتعون بمهارات �سخ�سية، وبمكانة علمية عالية، بالإ�سافة 
المتنوعة.  خبراتهم  خ��الل  م��ن  ث��ري��ة  حياتية  تجربة  اإل���ى 
لال�ستفادة  الجامعة  وطالبات  طالب  جميع  المن�سور،  ودعا 
المتنوعة،  الريادية  والأع��م��ال  التوظيف  خدمات  مركز  من 
 ،cbce1@ المركز في تويتر  اإلى متابعة ح�ساب  بالإ�سافة 
وال��ذي من خالله يتم الإع��الن عن مختلف الفعاليات، كما 
يتم من خالله الت�سجيل عبر الروابط الإلكترونية الخا�سة 

بالت�سجيل في الدورات والور�س التدريبية.
لوكيلة  وتقديره  �سكره  المركز  عميد  وج��ه  الختام  وف��ي 
المركز ل�سوؤون الطالبات دكتورة �سو�سن الموؤمن على جهودها 

ب�سكل  المركز  فعاليات  نجاح  ف��ي  اأ�سهم  م��ن  ولكل  الكبيرة، 
من�سوبي  ب�سكل خا�س من  الوظيفة  اإل��ى  الطريق  ودورة  عام 

ومن�سوبات مركز خدمات التوظيف والأعمال الريادية.
من جانبه اأو�سح الدكتور يو�سف النملة في بداية الدورة، 
اأن ال�����دورة ت��ه��دف اإل���ى م�����س��اع��دة ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات بعد 
التخرج للح�سول على وظيفة تنا�سب موؤهالتهم وخبراتهم 

ل�سوق  جيد  ب�سكل  اإع��داده��م  خ��الل  من  طموحاتهم  وتحقق 
العمل ومتطلباته، لفتا اإلى اأن  �سوق العمل اأ�سبح له �سروطه 
الجيد لها وهذا  واحتياجاته الجديدة ما يتطلب ال�ستعداد 
الدور قام به م�سكورا مركز التوظيف والأعمال الريادية في 

الجامعة من خالل �سل�سلة من الدورات المتميزة. 
كبيرا  ح�سورا  �سهدت  التي  ال��دورة  خالل  النملة  وتطرق 

م��ن قبل ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات اإل���ى ع��دة م��ح��اور مهمة منها 
الجيد  اأخطاء، كيفية ال�ستعداد  الذاتية بدون  ال�سيرة  كتابة 
للمقابالت الوظيفية ،كيفية الإجابة عن الأ�سئلة المحرجة، 
اأنواع الأ�سئلة في المقابلة للوظيفة، وماذا يعمل الباحث عن 
الق�سايا  من  ع��دد  اإل��ى  بالإ�سافة  التجربة،  فترة  في  العمل 
ال�سخ�سي،  الت�سويق  مثل  العمل  و�سوق  بالتوظيف  المتعلقة 
وتحديات و�صروط بع�ض الوظائف ومقيا�ض الميول المهنية.

وتحدث النملة خالل الدورة التي قدم فيها نموذجا مميزاً 
لكتابة ال�سيرة الذاتية حتى ي�ستعين بها الطالب والطالبات 
وتتيح مجالت  تقدم  التي  والخا�سة  الحكومية  الجهات  عن 
وظيفية لل�سباب، موؤكدا اأن الوظيفة هي باب من اأبواب الرزق 
لذا على الإن�سان البحث وال�سعي وال�ستعداد الجيد له، منوها 
التوا�سل  م��واق��ع  ط��ري��ق  ع��ن  ال�سخ�سي  الت�سويق  ب�����س��رورة 
الج��ت��م��اع��ي و����س���رورة ال��ب��ح��ث ع��ن ال��وظ��ي��ف��ة دون الك��ت��ف��اء 
التركيز  مع  المختلفة  الجهات  على  الذاتية  ال�سيرة  بتقديم 
على الجوانب المميزة في �سخ�سية الباحث لت�سويقها لدى 

تلك الجهات.
الجدير بالذكر اأن الدكتور يو�سف النملة يعد من الكوادر 
�سابقا  وتقلد  الخا�س  القطاع  في  عمل  و  المتميزة  الوطنية 
من�سب نائب لمركز الدرا�سات و�سوق العمل، وله العديد من 
الموؤلفات والكتب الخا�سة بالتوظيف والعمل وكتابة ال�سيرة 
الذاتية ويتطلع من خاللها لن�سر ثقافة العمل بين ال�سباب 

ال�سعودي.

دورة في مهارات 
الرسم بالرصاص

كتبت - نوف محمد

عقدت وحدة التدريب والتطوير بكلية القت�ساد والعلوم الإدارية 
تاريخ  اأ�سبوعين من  بالر�سا�س«، لمدة  الر�سم  بعنوان »مهارات  دورة 

ابتدائها، قدمتها الر�سامة عبير �ساهين .
الر�سم  واأ�سا�سيات  ق��واع��د  الطالبات  اإك�ساب  اإل��ى  ال���دورة  وت��ه��دف 
بالر�سا�س وتطرح مجموعة من المو�سوعات ال�سيقة حول فن الر�سم 

بالر�سا�س كتقنيات التظليل والظالل.
اإقبال كبيرا من الطالبات على تعليم   وتركز ال��دورة التي وجدت 
خالل  من  والممار�سة  المبتدئة  الفنانة  ت�ستهدف  التي  الأ�سا�سيات 
التاأطير  درا�سة وافية للمنظور، والعمق الفني للوحة، وتتناول طرق 
تقنيات  اإظ��ه��ار  في  الم�ساعدة  الخامات  على  والتعرف  الفني  للعمل 

الظل والنور.
الر�سم  اأدوات  الر�سم،  تعريف  الأول  الأ�سبوع  في  �ساهين  وتناولت 
نفذته  عملي  تطبيق  اإل��ى  بالإ�سافة  ا�ستخدامها،  كيفية  بالر�سا�س، 

المتدربات في الدورة .

ملتقى الطالبات

النملة: نهدف إلى مساعدة الطالب والطالبات للحصول على وظيفة تناسب مؤهالتهم وتحقق طموحاتهم 

نظمها مركز خدمات التوظيف واألعمال الريادية

100 طالب وطالبة ينخرطون بدورة: )الطريق إلى الوظيفة واتجاهات سوق العمل(

لقاء بقسم األعمال المصرفية

دورة عن مهارات إدارة الوقت

كتبت : ريم نويف 

نظم ق�سم الأعمال الم�سرفية ممثاًل 
تعريفياً  لقاء  الم�سرفية  الأعمال  بنادي 
للطالبات،  ع��ب��داهلل  ال��م��ل��ك  م��دي��ن��ة  ف��ي 
وهدف اللقاء اإلى تكوين حلقة و�سل بين 
اإع��داد  ف��ي  للم�ساهمة  وطالباته  الق�سم 
تلبية  على  ق���ادرة  م��وؤه��ل��ة،  علمية  ك���وادر 
في  والمناف�سة  ال��ع��م��ل  ���س��وق  متطلبات 

القطاعات المالية والم�سرفية.
الذي ح�سره ع�سوات  اللقاء  وا�ستمر 

هيئة التدري�س وطالبات الجامعة يومين تخلله تعريف 
عمل  ومجال  الأكاديمي،  والم�سار  الدرا�سية  بالخطة 
الطالبات  ال�ستف�سارات  على  وال��رد  الق�سم،  خريجات 
الم�ستجدات، وتوزيع المطويات الإر�سادية للطالبات. 

اأن ي�سبح رائ��داً في  وي�سعى نادي الأعمال الم�سرفية 
والتعريفية  المتخ�س�سة  والأن�سطة  ال���دورات  اإق��ام��ة 
من  الطالبات  وتدريب  والمالي،  الم�سرفي  بالمجال 
خالل الدورات المقامة ليوؤهل الخريجات في مختلف 

الإدارات بالموؤ�س�سات وال�سركات. 

كتبت - هدى ال�سعودي 
نظمت كلية القت�ساد والعلوم الإدارية 
دورة  والتطوير  التدريب  بوحدة  ممثلة 
الأ�سا�سية  »ال��م��ه��ارات  ب��ع��ن��وان  ت��دري��ب��ي��ة 
الأ�ستاذة  قدمتها   « اإنتاجية  اأكثر  لوقت 
ن�����ورة ال���غ���ن���ام ب��ح�����س��ور 31 ط��ال��ب��ة من 
مبنى  في  والم�ستويات  الأق�سام  مختلف 
عن  بالتعريف  ال��دورة  وافتتحت  الكلية. 
وتق�سيمه  الوقت  اإدارة  واأهمية  محاورها 

 ، والعمل  الحياة  بين  ال��ت��وازن  تحقق  مرنة  بطريقة 
اأب��رز  لمواجهة  للمتدربات  الفر�سة  اأتيحت  ث��م  وم��ن 
ب��ت��م��ري��ن ف��ردي  م�سيعات ال��وق��ت م��ن خ���الل ال��ق��ي��ام 
ومناق�سة تلك الم�سيعات وكيفية التخل�س منها. كما 
�سرحت الأ�ستاذة كيفية ترتيب المهام بطريقة علمية 
المنا�سب  الوقت  تخ�سي�س  واأهمية  اأولويتها  ح�سب 
ل��ك��ل م��ه��م��ة وذل����ك ل��م��ا ل���ه م���ن دور ب���زي���ادة ال�����س��ع��ور 
يميز  م��ا  اأب���رز  وم��ن  المحققة.   ب��الإن��ج��ازات  بالفخر 
واأن�سطة  تمارين  ن�ساطاتها من  تنوع  ال��دورة هو  هذه 
فردية وعر�س فيديوهات تو�سح اأهمية تدوين اأ�سباب 
ال��وق��ت وم��ن ث��م تحليل تلك الأ���س��ب��اب واأخ��ي��راً  �سياع 

العزم على التغيير، هذا وقد اأجرت الطالبات اختبارا 
عالميا لت�سخي�س اإدارة الوقت ومعرفة مدى قدرتهن 
اأوقاتهن ب�سكل فَعال.  ومن جانبه عبرت  على تنظيم 
الطالبة لمى الخمي�س عن �سكرها لالأ�ستاذة على هذه 
مميز  تدريبي  باأ�سلوب  ُقدمت  التي  الممتعة  ال���دورة 
الجمود  بعيًدا عن  النظر،  الآراء ووجهات  تبادل  يتيح 
الأ�ستاذة  من  �سكر  بكلمة  ال���دورة  واختتمت  والملل.  
ال��ذي  المميز  تفاعلهن  على  للطالبات  ال��غ��ن��ام  ن���ورة 
�ساهم بنجاح هذه ال��دورة واأك��دت على �سرورة متابعة 
ح�ساب وحدة التدريب والتطوير على موقع التوا�سل 
�سهادات  ���س��دور  موعد  لمعرفة  »ت��وي��ت��ر«  الجتماعي 

الح�سور.

في بادرة علمية اإثرائية، اأطلقت المجموعة البحثية 
 ArabicSentiment( العربية  الآراء  »تحليل 
للطالبات  عبداهلل  الملك  مدينة  في   »)Analysis
 ASA( بعنوان  اإلكترونياً  بحثياً  مخّيماً  بالجامعة 
Research Camp( والذي ي�ستهدف خريجات 
تخ�س�سات الحا�سب الآلي، حيث تقدم له اأكثر من 200 
اأكثر من 12  الأول��ى من  اأي��ام  م�سجلة خالل الخم�سة 

جامعة �سعودية وعمانية وجزائرية واأمريكة.
وانطلقت فعاليات المخيم الذي يمتد لنحو ثالثة 
اأ���س��ه��ر الأ���س��ب��وع ال��م��ا���س��ي، ح��ي��ث اأق��ي��م��ت دورة ح��ول 
الرئي�س  الباحث  األقتها  العلمية،  الأوراق  كتابة  مهارة 
للمجموعة الدكتورة �سارة الحمود، بم�ساركة الدكتورة 
نورا الطوير�س، والأ�ستاذة طرفة البحيري، والأ�ستاذة 
ال��ه��ن��وف ال�����س��وي��ل��م، والأ����س���ت���اذة وج�����دان الأح���ي���دب، 

وح�سرها اأكثر من ٧0 باحثة. 
البحثي  المخيم  من  الثانية  المرحلة  و�ستخ�س�س 
تثري  التي  للم�ساركات  البحثية  الأف��ك��ار  ل�ستعرا�س 
اإذ �سيتم ت�سفية الأفكار  العربية،  الآراء  مجال تحليل 
الأفكار  لإح��دى  الن�سمام  اأو  منها،  المتميز  وتر�سيح 
ال��م��ط��روح��ة م��ن اأع�����س��اء ال��م��ج��م��وع��ة، ع��ل��ى اأن تقدم 
الدكتورة �سارة الحمود في المرحلة الثالثة دورة بعنوان 
مهارات العر�س والتقديم، ت�ستعر�س الم�ساركات فيها 
اأفكارهن؛ تطبيقاً لما تم تناوله في الدورة، مما يوؤهل 
في  الآراء  )تحليل  جل�سة  ف��ي  للم�ساركة  ال��ب��اح��ث��ات 
)للموؤتمر  التابعة   SASM الجتماعية(  ال�سبكات 
المتعددة(  والو�سائط  الجتماعية  للحو�سبة  التا�سع 
اأع�ساء  برئا�سة  كندا،  في  والمقام    201٧  HCII
والدكتورة عريب  الحمود،  �سارة  الدكتورة  المجموعة 
العوي�سق، والدكتورة نورا الطوير�س، وتختتم فعاليات 
المخيم با�ستعرا�س جميع الأوراق الم�ساركة ا�ستعداداً 

لعر�سها في الموؤتمر الدولي.

مخيم بحثي لخريجات 
الحاسب اآللي استعدادًا 
للمشاركة في مؤتمر 

HCII الدولي
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حملة عن سرطان الثدي في مدينة الملك عبداهلل 
للطالبات

نّظم مركز درا�سة الطالبات بالّتعاون مع جمعية زهرة وكّلية الطب محا�سرة 
تثقيفية م�ساحبة لحملة �سرطان الثدي، والتي قدمتها ا�ست�سارية الن�ساء والولدة 
الجامعة،  في  الطب  بكلية  الم�ساعد  الأ�ستاذة  العتي  را�سد  بنت  لطيفة  الدكتورة 
من  ف��اع��اًل  ح�����س��وراً  الحملة  و�سهدت   ،)323( بمبنى  الكبرى  القاعة  ف��ي  وذل���ك 

طالبات ومن�سوبات الجامعة.
وتناولت الدكتورة العتي خالل المحا�سرة اأ�سباب المر�س واأعرا�سه وتطوره، 
البدني  الن�صاط  اإل��ى  باالإ�صافة   ، ال�صحي  الغذائي  النظام  تعزيز  اأهمية  مبينًة 

ودورهما في الحّد من معدلت الإ�سابة ب�سرطان الثدي على المدى البعيد.
الثدي مقابل  �سرطان  ال�سفاء من  ن�سبة  ارتفاع  اإل��ى  العتي  د. لطيفة  ونوهت   
الأنواع الأخرى من الأمرا�س الخبيثة ، و�سددت على اأهمية الك�سف المبكر الذي 
ي�سهم في رفع معدل ال�سفاء منه بن�سبة 90٪  ، واأن اأكثر مناطق المملكة اإ�سابة به 

المنطقة ال�ّسرقية تليها منطقة الريا�س، في حين تحتل جازان الن�سبة الأقل .
وداخلت بعدها د. ح�سة الر�سيد وكيلة كلية الطب حول اأهمية الفح�س المبكر 
في  الن�ساء  ت�سيب  التي  ال�سرطان  اأن��واع  مقدمة  في  ياأتي  حيث  الثدي  ل�سرطان 
بالمرحلة  المبكر  الكت�ساف  ،واأن  �سواء  النامي على حّد  والعالم  المتقدم  العالم 
الأولية ي�ساعد في الح�سول على اأكبر ن�سبة ممكنة لل�سفاء، ونَوهت اإلى اأن مراقبة 
الحالة ال�صحية لي�صت عامة قلق زائد اأو مفرط بل اإجراءا ذكيا للوقاية ،وموؤ�صرا 

جيدا لرتفاع الوعي لدى ال�سيدات.
وبالتزامن مع المحا�سرة قامت اإدارة العالقات العامة بتجهيز اأركان تثقيفية 
في  للراغبات  الفر�سة  واأت��اح��ت  توعوية،  بمن�سورات  م���زّودة  المباني  جميع  ف��ي 
في  للمحا�سرة  م�ساحبة  تثقيفية  ور�سة  كما اأقيمت   ، زه��رة  بجمعية  الت�سجيل 

البانوراما من اإعداد طالبات كلية الطب.

)ملتقى الخبرات البحثية( 
في قسم البالغة 

العربية  اللغة  بكلية  الإ�سالمي  الأدب  ومنهج  والنقد  البالغة  ق�سم  عقد 
من �صمن فعالياته للن�صاط العلمي بمدينة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز 
وك��ان  البحثية(،  الخبرات  )ُملتقى  م��ن  الأول  ال��ج��زَء  للطالبات  الجامعية 
رة  والُمحا�سِ ُك��ردي  اللطيف  بنت عبد  د.زينب  واإع��داد:  تقديم  الملتقى من 
جواهر بنت علي الحّمادي، بح�سور وتفاعل واإثراء عدد من اأ�ستاذات الق�سم.

قاعة  مقرر  على  الإ���س��راف  ف��ي  وال��خ��ب��رات  التجارب  الم�ساِركات  تبادلت 
تعتر�س  التي  الإ�سكالت  وناق�سن  )ب��ل��غ148(،  ال��راب��ع  الم�ستوى  في  البحث 
الأ�ستاذات مع عر�س ُحلول مقترحة من واقع الخبرة، وتقديم نموذَجين في 

معالجة اإ�سكاليات الإ�سراف على البحوث في البالغة والنقد الأدبي.

كلية أصول الدين تحتفي 
بطالباتها المستجدات

كتبت : اأ�سماء الفا�سل 
اأق����ام����ت ك��ل��ي��ة اأ�����س����ول ال���دي���ن ل��ق��اء 
ل��ط��ال��ب��ات��ه��ا ال��م�����س��ت��ج��دات ف���ي ال��ق��اع��ة 
و����س���ط ح�����س��ور  ب��م��ب��ن��ى 324  ال���ك���ب���رى 
اللقاء  وا�ستهلت   ، الطالبات  من  كثيف 
الأ�����س����ت����اذة اأم������ل ال��غ��ف��ي��ل��ي ال��م��ر���س��دة 
بكلمة  ال��ع��ق��ي��دة  ل��ق�����س��م  الأك���ادي���م���ي���ة 
المعتمدة  الأن��ظ��م��ة  ع��ن  فيها  تحدثت 
والعتذار  التاأجيل  الجامعة مثل  لدى 
والن�����س��ح��اب وال��ت��ح��وي��ل ون��ح��و ذل���ك، 
المعدل  انخفا�س  م��ع  التعامل  و�سبل 
الدرا�سية   الم�ستويات  طيلة  التراكمي 
والأ�سرار المترتبة عليه ،   وكيفية رفع 
الم�ستوى من قبل الطالبة والإمكانات 

المتاحة لها . 
م����ن ج��ه��ت��ه��ا رح����ب����ت وك���ي���ل���ة ك��ل��ي��ة 
ال�سبياني  الأ�ستاذة حياة  الدين  اأ�سول 
ب���ط���ال���ب���ات���ه���ا ال���م�������س���ت���ج���دات وج��م��ي��ع 
اأ�سول  كلية  ت�سمهن  الالتي  الطالبات 
العلم  ف�سل طلب  اإل��ى  واأ���س��ارت  الدين 
بناء  في  واأث���ره  ال�سرعي  العلم  وف�سل 

ال�سخ�س وتاأثيره على المجتمع . 
    ب���ع���د ذل������ك ت���ح���دث���ت ال��ط��ال��ب��ة 
ن��ج��د ال��ب�����س��ام��ي ع��ن ح��ق��وق ال��ط��ال��ب��ات 
ما  م�سكلة  م��واج��ه��ة  ع��ن��د  وم��رج��ع��ه��ن 
بم�سيرتها  الإ�سرار  في  �سببا  تكون  قد 

التعليمية . 
   وك���ان لإدارة الإر����س���اد الأك��ادي��م��ي 
لذوي الحتياجات الخا�سة دور بارز في 
باإ�سهاب  ال�سنوات الأخيرة تحدثت عنه 
���س��رح��ت  ال���ب���در ح��ي��ث  الأ����س���ت���اذة ولء 
ممثلة  الجامعة  تقدمه  م��ا  للطالبات 
للكفيفات  ت�سهيالت  م��ن  الإدارة  بهذه 
وال��م��ع��اق��ات ح��رك��ي��ا و���س��م��ع��ي��ا وت��وف��ي��ر 
م��راف��ق��ات ل��ه��ن وم�����س��رف��ات م��ع �سرف 
الجامعة مكافاآت خا�سة لهن وقد حثت 
الطالبات على التوا�سل معها وتعريف 
ذوي الح��ت��ي��اج��ات ال��خ��ا���س��ة ع��ن ه��ذه 

ح�سولهن  اإمكانية  لتي�سير  الخدمات 
من  كغيرهن  ال��ج��ام��ع��ي  التعليم  ع��ل��ى 

الطالبات دون معوقات اأو �سعوبات . 
   فيما تناولت الأ�ستاذة ريم القرني 
م�سوؤولة عالقات عامة في عمادة �سوؤون 
ال��ط��ال��ب��ات ا���س��ت��ح��ق��اق��ات ال��ط��ال��ب��ة من 
مكافاأة خالل فترة التح�سيل الدرا�سي  
الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م���ك���اف���اآت  وك���ذل���ك 
وال��ح��الت  التميز  وم��ك��اف��اآت  ال��خ��ا���س��ة 
ال��م��ك��اف��اآت، كما  اإي��ق��اف  ال��ت��ي يتم فيها 
من  للطالبة  ي�سرف  م��ا  ع��ن  تحدثت 
، وذكرت  اإعانات وقرو�س عند حاجتها 
ال��ط��ال��ب��ة ف���ي الأن�����س��ط��ة  ا����س���ت���راك  اأن 
مالية  مكافاأة  عليه  ت�ستحق  الطالبية 

مع هدايا اأخرى . 
الطالبي  الت�سغيل  اإدارة      وقدمت 
البرنامج  اأه���داف  ع��ن  مخت�سرة  نبذة 
وروؤي����ت����ه ح��ي��ث ي���ق���وم ب��ت��ن��م��ي��ة ق����درات 
ال��ط��ال��ب��ة وم��واه��ب��ه��ا وال���س��ت��ف��ادة من 
م��ه��ارات��ه��ا وت��زوي��ده��ا ب��م��ك��اف��اآت مالية 
ف��ي اآخ����ر ال��ف�����س��ل ال���درا����س���ي. ول��ع��م��ادة 
����س���وؤون ال��م��ك��ت��ب��ات اأه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة ل��دى 
ك������ل  ط���ال���ب���ة ل������ذا ق����ام����ت الأ�����س����ت����اذة 
م���ري���م الأ����س���ق���ر ب��ت��ق��دي��م ال��ت��وج��ي��ه��ات 
والإر��������س�������ادات ل��ل��ط��ال��ب��ات ف����ي ك��ي��ف��ي��ة 
في  وال���س��ت��راك  للمكتبة  ان�سمامهن 
الرقمية  المكتبة  و  المعلومات   قواعد 
الن�سخ  خدمات  من  الطالبة  يلزم  وم��ا 

والت�سوير والإعارة . 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ا���س��ت��ع��ر���س��ت الأ���س��ت��اذة 
اب���ت�������س���ام ال����ف����الج م����ن م���رك���ز خ���دم���ات 
م��ا تقدمه  الأع��م��ال  ري���ادة  و  التوظيف 
ال���وح���دة م���ن اأع���م���ال ل��ت��ن��م��ي��ة الأف���ك���ار 
والم�ساريع الريادية واإن�ساء ور�س عمل 
اأن  ي��ذك��ر   . ت��دري��ب��ي��ة  دورات  وح�����س��ور 
الأ�ستاذة جنان الرفيق والأ�ستاذة اأ�سماء 
ال�سلوي من الإر�ساد الأكاديمي هما من 

نظمتا حفل لقاء الم�ستجدات .

كلية الشريعة تقيم لقاء تعريفيًا للطالبات المستجدات
كتبت: وفاء الفهيد

اأقامت كلية ال�سريعة اللقاء التعريفي للطالبات 
في  143ه���   8  -143٧ الدرا�سي  للعام  الم�ستجدات 
اللقاء  ب��داأ  حيث   ،  )323( بمبنى  الكبرى  القاعة 
بكلمة ترحيبية توجيهية لوكيلة الكلية الدكتورة 
نوف  الطالبة  عنها  نيابة  قدمتها  القحيز  اأم���ل 
ال�سريعة  طالبة  تميز  ال��ى  فيها  اأ���س��ارت  الحميد، 
اهلل  بتقوى  الطالبات  واأو���س��ت  العلم،  ه��ذا  بتميز 
وال��ح��ر���س على طلب  وال��ح��ر���س على م��ر���س��ات��ه، 
العلم مع اإخال�س النية فيه هلل، كما اأكدت القحيز 
اأهمية الجتهاد في الم�ستويات الأولى،  وقالت »اإن 

اأر�س الكلية و�سنوات الدرا�سة هي من اأجل تلقي العلم ، 
كما هي اأر�س العطاء والبذل والدعوة والإبداع« ، داعية 

لهن بالتوفيق في م�سيرتهن الجامعية .
اأو�سحت د. فاطمة الغديان )من�سقة الإر�ساد   فيما 
والهدف  ور�سالته  الإر���س��اد  مفهوم  اأهمية  الك��ادي��م��ي( 
الطالبات  لخدمة  يقدمها  ال��ت��ي  ال��م��ه��ام  مبينة  م��ن��ه، 
ط���وال ف��ت��رة درا���س��ت��ه��ن، لف��ت��ة اإل���ى ���س��رورة معرفة اأن 
ثم  ق�سمها،  داخ���ل  م��ن  اأك��ادي��م��ي��ة  م��ر���س��دة  طالبة  لكل 
ذكرت اأبرز الق�سايا التي تهم الطالبة مثل: الت�سجيل 

اأو مقررين  ، التاأجيل ، العتذار، الن�سحاب من مقرر 
الدرا�سة  والنقطاع عن   ، والف�سل  الكاديمي  ،الإن��ذار 
ال��ج��ام��ع��ي��ة وح�����س��اب ال��م��ع��دل ال��ف�����س��ل��ي وال��ت��راك��م��ي 
للتوا�سل  و�سيلة  من  باأكثر  الطالبات  ،م��زودة  وغيرها 
م��ع ال��م��ر���س��دات واأه��م��ه��ا ) ال��ب��ري��د الإل��ك��ت��رون��ي ، رقم 
هاتف المكتب (، اإ�سافة اإلى توزيع ملفات ت�سم لوائح 

الدرا�سة في الكلية والقوانين المتبعة فيها.
ال��ه��وي��دي وه���ي من  اب��ت�����س��ام  اأ.  م��ن جهتها ع��رف��ت 
للطالبات  المكتبات  ���س��وؤون  ع��م��ادة  وك��ال��ة  من�سوبات 
تقدمها  التي  الخدمات  فيها  تناولت  اإذ  العمادة  مهام 

مكتبة الملك عبداهلل للطالبات، تلتها كلمة اأ. ريم 
القرني من وكالة عمادة �سوؤون الطالبات اأو�سحت 
للطالبات  ال��م��ق��دم��ة  وال��خ��دم��ات  الأن��ظ��م��ة  فيها 
والأن�سطة  والإع��ان��ات  وال�سلف  المكافاة  واأهمها 

الطالبية والأندية.
 م����ن ج��ان��ب��ه��ا ت���ح���دث���ت اب���ت�������س���ام ال����ف����الج م��ن 
عن  الريادية  والأع��م��ال  التوظيف  خدمات  مركز 
الوعي  ن�سر   ف��ي  ال��م��رك��ز ودوره  واأه����داف  ب��رام��ج 
ال�سغيرة، في حين  للم�ساريع  المجتمعي، ودعمه 
ت�سمنت فقرة اأ. �سميحة ال�سدي المقراأة واأهميتها 

للطالبات.
ي�سار اإلى اأن لقاء الم�ستجدات الذي ح�سرته طالبات 
الكلية كافة �سارك في تقديمه كل من الطالبة ابتهال 
الدهيمي بتالوة اآيات قراآنية ، ووفاء الخالدي، اإ�سافة 
ال���داود وجواهر  اأف��ن��ان  بين طالبتين وهما  ح��وار  ال��ى 
في  الحقباني  �سارة  الطالبة  �ساركت  كما  القحطاني، 
والطموح  الإ���س��رار  فقرة  وكذلك  تجربتي،  هذه  فقرة 
فيما  الحميد،  ن��وف  للطالبة  والم�ستقبل  والأه����داف 
برنامج  على  البعيجان  منيرة  الطالبة  فقرة  ا�ستملت 

تاأهيل.

ن��ظ��م��ت وك����ال����ة ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم الج��ت��م��اع��ي��ة 
ل��ل��درا���س��ات العليا ل��ق��اءه��ا ال����دوري ف��ي الإر���س��اد 
رفع  اإل���ى  ي��ه��دف  وال���ذي  للطالبات،  الأك��ادي��م��ي 
العليا  الدرا�سات  لطالبات  التعليمي  الم�ستوى 
على  وم�ساعدتهن  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ع��ل��وم  بكلية 

التكيف مع البيئة الجامعية.
الفايز  هيلة  الدكتورة  الكلية  وكيلة  ورحبت 
ف���ي ب���داي���ة ال��ل��ق��اء ب��ال��ح�����س��ور، م���وؤك���دًة اأه��م��ي��ة 
�سفيرات  كونهن  العليا  ال��درا���س��ات  طالبات  دور 

اللقاء في  اأهمية هذا  العلمي، مبينًة  العلمية في �سمتهن والتزامهن  لأق�سامهن 
الأكاديمية،  درا�ستهن  في  عليهن  ي�سكل  وما  الطالبات،  ا�ستف�سارات  على  الإجابة 
للدرا�سات  الجتماعية  العلوم  كلية  وكالة  بين  التوا�سل  قنوات  اأن  اإل��ى  واأ���س��ارت 
و�سهولة،  ي�سر  بكل  اأم��ام��ه��ن  متاحة  بالكلية  العليا  ال��درا���س��ات  وط��ال��ب��ات  العليا 

م�سلطة ال�سوء على اأبرز حقوق وواجبات طالبات الدرا�سات العليا. 
الكلية،  في  العلمية  بالأق�سام  العليا  الدرا�سات  بمن�سقات  التعريف  ذل��ك  تال 
ال�سعودية  الجامعات  ف��ي  ال��م��وح��دة  العليا  ال��درا���س��ات  لئحة  ا�ستعرا�س  عقبها 

واأو���س��ح��ت  العتيبي،  ب��دري��ة  ال��دك��ت��ورة  قدمتها 
ك��ل م��ن الأ���س��ت��اذة ح�سة ال��ح��م��ي��دي والأ���س��ت��اذة 
غادة الم�سعودة الخدمات التي تقدمها الأق�سام 
حين  ف��ي  العليا،  ال��درا���س��ات  لطالبات  العلمية 
اإل��ى الخدمات  ن��ادي��ة الحربي  الأ���س��ت��اذة  اأ���س��ارت 
لطالباتها  العليا  الدرا�سات  وكالة  تقدمها  التي 
الجامعية  ال��ط��ال��ب��ة  دور  م��ح��ور  اأم����ا  ب��ال��ك��ل��ي��ة، 
لطيفة  الدكتورة  فتناولته  ال��ج��ودة  تحقيق  في 

الم�سيقح.
العلوم  كلية  وكيلة  مع  الأ�سئلة  وط��رح  النقا�س  باب  فتح  تم  اللقاء  نهاية  وفي 
ا�ستف�سارات  لعر�س  العلمية،  الأق�����س��ام  ووك��ي��الت  العليا  للدرا�سات  الجتماعية 

طالبات الدرا�سات العليا والرد عليها كل ح�سب اخت�سا�سه.
وال��خ��دم��ة  الج��ت��م��اع  ع��ل��م  بق�سمي  تعريفية  اأرك�����ان  تخلله  ال��ل��ق��اء  اأن  ي��ذك��ر 
وق�سم  والح�سارة  التاريخ  ق�سم  وكذلك  التدري�س،  وطرق  والمناهج  الجتماعية 
الإدارة والتخطيط وق�سم اأ�سول التربية، وا�ستملت على نبذة موجزة عن كل ق�سم، 

ور�سالته وروؤيته واأهدافه.

 العلوم االجتماعية تقيم لقاء اإلرشاد األكاديمي لطالبات الدراسات العليا
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تحمل مسؤولية النجاح.. نماذج 
مقترحة

دور الجامعات في دعم 
ونمو ريادة األعمال

بنف�سه  الإن�����س��ان  ثقة  م�ساألة  ال��ذات��ي��ة  التنمية  نظريات  تناولت 
وتنمية قدراته والرفع من مجهوده كركيزة مهمة لتحقيق النجاح 
في حياته، وذلك عبر اإ�سعاره باأنه هو الم�سوؤول عن نجاحه اأو ف�سله. 
اللوم  اإلقاء  يف�سلون  النجاح  يحققون  ل  الذين  النا�س  من  فكثير 
على الآخرين اأو الظروف ول يراجعون اأنف�سهم اإن كانوا يتحملون 
زاد  كلما  المقابل  وف��ي  الم�سوؤولية،  م��ن  ج��زءا  اأو  التق�سير  بع�س 
ثقتهم  ت��ع��ززت  وك��ل��م��ا  ن��ج��اح��ه��م،  زاد  م�����س��وؤول��ي��ة  بتحملهم  وع��ي��ه��م 

باأنف�سهم واآمنوا بقدراتهم وزاد حما�سهم لالأخذ باأ�سباب النجاح.
وقد قدم الباحثون في هذا المجال عدة نماذج ت�ساعد على تنمية 
في  المقال  ه��ذا  ي�ساهم  حيث  ال��ن��ج��اح،  م�سوؤولية  بتحمل  ال��وع��ي 
اإثراء هذه النماذج ويقترح نموذجا من اأربع مراحل تبداأ بتحديد 
اعتباطية  حياته  تكون  ل  الناجح  الم�سوؤول  فال�سخ�س  ال��ه��دف، 
ولكنه يخطط لحياته وفق اأهداف وا�سحة وعملية وياأخذ بجميع 
فتتعلق  الثانية  المرحلة  اأم��ا  اأه��داف��ه،  لتحقيق  المتاحة  الأ�سباب 
بالتخطيط الجيد لتحقيق الهدف وتحديد المتطلبات والمهارات 
واإنجاز  المحددة  الخطوات  تطبيق  على  الثالثة  وتركز  ال��الزم��ة، 
تقييم  يتم  الأخيرة  المرحلة  وفي  المهارات،  واكت�ساب  المتطلبات 
الإنجاز ومدى التقدم في تحقيق الهدف، وعلى �سوء ذلك تحدد 
المراحل  الهدف. وفي كل هذه  اإلى  للو�سول  الالزمة  التعديالت 
الإنجاز وتظافر  العمل في نطاق فريق في تحقيق �سرعة  ي�ساهم 
التدرب  المتطلبات  اأه��م  ومن  الإب���داع،  وبالتالي  والجهود  الأفكار 
وكذلك  ال��ح��ل��ول  واإي��ج��اد  والم�سكالت  ال�سعوبات  م��واج��ه��ة  على 

ا�ستيفاء معادلة النجاح وهي الأخذ بالأ�سباب مع التوكل.
الطالب  ال��م��ق��ت��رح:  ل��ل��ن��م��وذج  ث��الث��ة تطبيقات  ت��ق��دي��م  وي��م��ك��ن 
الناجح و�ساحب الم�سروع الناجح والمحا�سر الطامح اإلى الرتقاء 
في  ال��ن��اج��ح  بالطالب  يتعلق  الأول  فالتطبيق  دك��ت��ور.  رت��ب��ة  اإل���ى 
الجيد  بالتخطيط  يبداأ  المقرر، حيث  النجاح في  تحقيقه لهدف 
الف�سلي  )الختبار  الأول���ي  للتقييم  ا�ستعدادا  النجاح  لمتطلبات 
في  والتركيز  الدائم،  الح�سور  التخطيط  هذا  ويت�سمن  الأول(، 
المحا�سرة والجتهاد في الواجبات ثم المذاكرة الجيدة لالختبار، 
النجاح،  لحتمال  اأول��ي��اً  تقييماً  عليها  المتح�سل  ال��درج��ة  وتكون 
ال��ط��ال��ب ممتاز  اأداء  اأن  ف��ذل��ك يعني  م��م��ت��ازة  ال��درج��ة  ك��ان��ت  ف���اإن 
الدرجة  وتعني  مرتفع،  المتفوق  لنجاحه  الأول���ي  الحتمال  واأن 
على  وهنا  �سعيف،  بامتياز  للنجاح  الأول��ي  الحتمال  اأن  متو�سطة 
الطالب الطموح اأن ي�سعى اإلى تح�سين اأدائه لرفع احتمال النجاح 
ف��اإن الحتمال  المتح�سل على درج��ة �سعيفة  الطالب  اأم��ا  بتفوق. 
الأولي لعدم نجاحه مرتفع، وبالتالي عليه مراجعة اأدائه وتح�سينه 
الف�سلي  الختبار  في  النجاح  وتحقيق  الحتمال  ه��ذا  لتخفي�س 

الثاني والختبار النهائي.
الثاني فيخ�س �ساحب فكرة م�سروع في تحقيقه  التطبيق  اأما 
الخطوة  هو  مبدعة  فكرة  فتحديد  ناجح.  م�سروع  تحقيق  لهدف 
ودرا���س��ة ج��دوى،  ناجح  نموذج عمل  بو�سع  التخطيط  ثم  الأول���ى، 
وو�سعه في الفعل اأخيراً بتحويل النموذج اإلى م�سروع فعلي، ويتم 
وحجم  المنتج،  كجودة  النجاح  موؤ�سرات  بتحليل  الم�سروع  تقييم 
المبيعات ون�سبة الأرباح، وتوؤدي نتائج التقييم اإلى مراجعة الأداء 

في اإدارة الم�سروع ثم تطويره الم�ستمر. 
ويقدم التطبيق الثالث مثال للمحا�سر الطامح الذي يهدف اإلى 
المتميز  والتدري�س  الأط��روح��ة  اإنجاز  متوازيين:  هدفين  تحقيق 
خ��ط��وات  الأط���روح���ة:  م��راح��ل تخطيط  تت�سمن  وه��ن��ا  وال��م��ب��دع. 
ت��ح��دي��د م��و���س��وع ال��ب��ح��ث وم��ن��ه��ج��ه ث��م اإن���ج���ازه وت��ح��ل��ي��ل النتائج 
وال�ستنتاجات. وفي منت�سف الطريق، يوؤدي تقييم مدى التقدم في 
اإنجاز الأطروحة عن ح�سر النقائ�س وتحديد التعديالت الالزمة. 
بالطالع  المتميز  التدري�س  تحقيق  خطوات  تتعلق  المقابل  وف��ي 
اإل��ى  التعلم  ط��رق  ف��ي  دورات  وح�سور  التخ�س�س  يهم  م��ا  ك��ل  على 

جانب التجربة والتقييم الذاتي لغاية التطوير الم�ستمر.
اأه��داف مهنية  اأن هذا النموذج قابل للتطبيق على  ختاماً نذكر 
اأو  اإنجاز مهام  اأو في نطاق  اأو موظف،  اإط��ار في بنك  اأخ��رى، مثل 
بم�سوؤوليته في تحقيق  الفرد  تنمية وعي  اأن  كما  م�ساريع معينة. 
حينما  والمجتمع،  الموؤ�س�سة  في  اأدائ��ه  تطوير  اإل��ى  ت��وؤدي  نجاحه 
اإلى  اأن تحمل الم�سوؤولية منهج حياة، يم�سي به من هدف  يوؤمن 
ت��وؤدي تنمية الموارد الب�سرية  اآخ��ر، وبدورها  اإل��ى  اآخ��ر ومن نجاح 
التنمية  في  الم�ساهمة  وبالتالي  وال�سركات  الموؤ�س�سات  تنمية  اإلى 

القت�سادية والجتماعية.

العديد  تتبناه  حديثاً  اتجاهاً  الريادية  الثقافة  تعتبر 
الإيجابي  ل��دوره��ا  وذل���ك  المتقدمة  ال���دول  حكومات  م��ن 
الريادية  وال�سلوكيات  المبادرات  نحو  الأف��راد  ت�سجيع  في 
كالمخاطرة والبتكار وال�ستقاللية، ومن الأمور الرئي�سية 
مراحله  ف��ي  التعليم  ال��ري��ادي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  م��ن  تنبثق  ال��ت��ي 
الإب��داع  على  القائم  الجامعي  التعليم  وبالذات  المختلفة 

والبتكار وتوليد الأفكار.
توجه يجب  والريادي  والإبداعي  البتكاري  التفكير  اإن 
العديد من الخطط  اأن تتبعه الجامعات عن طريق و�سع 
لتطبيق الفكر الريادي، حيث اإن هناك العديد من العوامل 
التي ت�ساهم في ت�سجيع اأفراد المجتمع نحو ريادة الأعمال 
الأع��م��ال  ب��ري��ادة  ومبا�سر  ت��اأث��ي��ر مت�سل  ال��ع��وام��ل  ول��ه��ذه 
العوامل  وج��ود هذه  ول��ول  الريادية  الأعمال  مع  وتتفاعل 
اأي مجتمع،  اأن تنمو وت��زده��ر ري��ادة الأع��م��ال في  ل يمكن 
ال��ع��وام��ل الأب���ح���اث العلمية حيث  اأه���م واأب�����رز ه���ذه  وم���ن 
تتقدم  خاللها  من  والتي  البتكارية  الأف��ك��ار  منبع  تعتبر 
 ، والتناف�سية  والعالمية  التكنولوجي  التطور  نحو  ال��دول 
والتطور  والتقدم  العلمية  المعرفة  يعزز  العلمي  فالبحث 
ال��ج��ام��ع��ات تعتبر حا�سنة  اأن  وب��م��ا   ، ال��م��ج��الت  ك��اف��ة  ف��ي 
ال�سروري  فاإنه من  التطبيقية  العلمية  لالأبحاث  اأ�سا�سية 
دعم الجامعات وو�سع اأولويات للبحث العلمي تتنا�سب مع 
الإنتاج  قطاع  في  الريادية  والتجاهات  التنموية  الخطط 
كان  كلما  وبالتالي   ، المجالت  وكافة  والزراعة  وال�سناعة 
والدعم  بالعلماء  الجامعات  قبل  م��ن  اأك��ب��ر  اهتمام  هناك 
ك��ان  كلما  التطبيقية  العلمية  ولأب��ح��اث��ه��م  ل��ه��م  ال��م��ق��دم 
هناك تقدم على م�ستوى المجتمع ككل في تعزيز المعرفة 
العلمية في المجالت كافة وربطها في البتكار والإبداع في 
اأ�ساليب الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطبيق ممار�سات 
اأهمية  تاأتي  اأي�ساً  هنا  الريادية.ومن  المنظمات  في  مثلى 
البعد عن القوانين والت�سريعات التقليدية القاتلة لالإبداع 
والبتكار وخ�سو�ساً في الجامعات وتوفير �سيا�سة ت�سريعية 
وقانونية مرنه وب�سيطة وم�سجعة ومحفزة للبحث العلمي 

والبتكار ولريادة الأعمال.
 م���ن ج���ان���ب اآخ�����ر ف��م��ن ال�������س���روري اه���ت���م���ام وت��رك��ي��ز 
اأهمية  من  لها  لما  الأعمال  ري��ادة  تدري�س  على  الجامعات 
والمخاطرة  والإب�����داع  الب��ت��ك��ار  مفاهيم  تبني  ف��ي  كبيرة 
ن�سبة  اأن  الدرا�سات  بينت  حيث  الأعمال  اأداء  في  والمهنية 
اإمكانية اإن�ساء م�سروع خا�س للذين يدر�سون ريادة الأعمال 
الأع��م��ال،  ري��ادة  يدر�سون  ل  الذين  اأ�سعاف  اأرب��ع��ة  ت�ساوي 
التي  الجامعات  ن�سبة  اأن  المن�سورة  الإح�ساءات  بينت  كما 
المتحدة  الوليات  في  مرتفع  الأعمال  ري��ادة  م��ادة  تدر�س 
 ٪85 اإلى  ت�سل  حيث  الأوروبية  الجامعات  وفي  الأمريكية 

بينما تنخف�س في الدول النامية اإلى اأقل من ٪10.

د. إيمان محمد القرمازي - قسم التمويل واالستثمار د. عطا اهلل الشرعة - قسم إدارة األعمال

 كلية االقتصاد تحتضن دورة عن إدارة 
األزمات  

اأقام المجل�س الطالبي في كلية القت�ساد والعلوم الإدارية على مدار يومين متتالين ولمدة 5 �ساعات، 
الأزم��ات  اإدارة  عن  مفهوم  فيها  تحدث  مجّري،  اآل  عبداهلل  المدرب  قدمها  الأزم���ات«  »اإدارة  بعنوان  دورة 
والأزم��ة  الم�سكلة  مفهومي  ومعالجة  فهم  في  الفروق  عن  تحدث  بعدما  ،وذل��ك  ومقوماتها  وعنا�سرها 
وكيفية عالج كل منها. كما تو�سع اآل مجري في الحديث عن مراحل الأزم��ات وطرق التعامل معها، هذا 
بجانب ربط معظم المفاهيم النظرية بتجارب تطبيقية واقعية. وفي نهاية الدورة التي تابعها اأكثر من 
على  ال�سهادات  بتوزيع  ال�سليمان  م�سعل  الأ�ستاذ  المجل�س  م�سرف  قام  التخ�س�سات،  كافة  ومن  طالًبا   60

الح�سور، وتكريم المحا�سر اآل مجري و�سكره على تعاونه وقبوله دعوة المجل�س. 

..ودورة أخرى بعنوان: اربح وظيفتك 
المستقبلية 

كما نظم المجل�س الطالبي دورة اأخرى بعنوان »اربح وظيفتك الم�ستقبلية«، قدمها المحا�سر ر�سوان 
وعالقته  النف�س  ت�سويق  مفهوم  عن  وتحدث  الب�سرية،  ال��م��وارد  مجال  في  والم�ست�سار  المدير  الجلواح 
بكتابة ال�سيرة الذاتية، وكيفية تقديمها بال�سورة ال�سحيحة والمنا�سبة للح�سول على فر�سة العمل، كما 
تحدث الجلواح عن اأبرز الم�ساكل التي تواجه الباحثين الجدد عن عمل، بعدما قدم نماذج تطبيقية مفيدة 
ال�سخ�سية وكيفية تجاوزها  المقابلة  ب�سكل خا�س على  الجامعية، كما ركز  الدرا�سة  اأثناء وبعد  للطالب 
وليد  الدكتور  الكلية  وكيل  ق��ام  اللقاء  نهاية  وف��ي  للوظيفة.  المتقدم  الطالب  قبل  من  فعالة  بطريقة 
الب�سام ي�ساركه م�سرف المجل�س الطالبي الأ�ستاذ م�سعل ال�سليمان بتكريم الجلواح وتقديم ال�سكر له على 

م�ساركته وم�ساهمته في اأن�سطة الكلية الم�ستمرة.    
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تفاعل طالب عمادة البرامج التح�سيرية مع فعاليات 
اليوم الوطني والتي منها م�سابقة �سموخ .. وهي م�سابقة 
وط��ن��ي��ة ك���ب���رى، ت��ط��رح��ه��ا ال��ج��ام��ع��ة ���س��ن��وي��ا ل��ل��ط��الب 
التح�سيرية  ال��ب��رام��ج  ع��م��ادة  داأب���ت  وال��ط��ال��ب��ات، حيث 
وللعام  �سنويا  وطالباتها  طالبها  عبر  فيها  للم�ساركة 
لتعزيز  ؛  م�ساراتها  جميع  م��ن  التوالي  على  الخام�س 
م�ساعرهم  ور�سد  الطلبة،  نفو�س  في  ال�سالحة  القيم 

تجاه دينهم العزيز ، ووطنهم الغالي، وقادتهم الأوفياء، 
ال�سعودي  النهج  مالمح  اأب���رز   « المقال  مو�سوع  وك��ان 
المملكة  ق��ادة  واأث��ر مواقف  ال��ذي ي�سير عليه،  ومنهجه 
الفخر  م�ساعر  عن  والتعبير  معالمه،  عن  الك�سف  في 
والإره���اب  والتطرف  الغلو  وب��ي��ان خطر  ب��ه،  والع��ت��زاز 
جيل  م�سوؤولية  ح��ول  وم��ق��ت��رح��ات  اأف��ك��ار  وط���رح  عليه، 
والحفاظ على  والثبات عليه  به  اللتزام  الم�ستقبل في 

�سالمته من الأخطار والمهددات.
برنامج  م�سار  لكل  م�ساركات  خم�س  اأف�سل  رفع  وتم 
ينتظر  ح��ي��ث  ���س��م��وخ،  م�����س��اب��ق��ة  اإدارة  اإل����ى  ت��ح�����س��ي��ري 
ال�سحب  ل��ل��م�����س��اب��ق��ة ج���ائ���زة  ال��م��ت��اأه��ل��ون  ال��م�����س��ارك��ون 

الكبرى، وجوائز اأخرى قيمة.
والثمانين  ال�ساد�س  الوطني  اليوم  فعاليات  و�سمن 
اأف�سل  م�سابقة  التح�سيرية  ال��ب��رام��ج  ع��م��ادة  اأق��ام��ت 

ت��غ��ري��دة ع���ن ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ح��ي��ث ي�����س��ارك ال��ط��ال��ب 
والطالبة باإر�سال تغريدة ل تتجاوز 140 حرفا ُيعّبر فيها 
عن اليوم الوطني، الذي يعُد منا�سبة غالية علينا تتكرر 
تفاعل  وق��د  الفعاليات،  ه��ذه  بمثل  عنها  ونعبر  ع��ام  كل 
ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات م��ع ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج، و�سيتم ف��رز 
الم�ساركات لختيار الفائزين بها، و�سيكرم الفائز الأول 

والثاني في الحفل الختامي لفعاليات اليوم الوطني. 

تميز فعاليات اليوم الوطني لطالب التحضيرية

ر�سمتها  التي  للخطة  وفقا  فعاليتها  برامج  تفعيل  على  التح�سيرية  البرامج  عمادة  رك��زت 
لالحتفاء بمنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�س والثمانين، حيث اأقامت العمادة لقاء حواريا بين طلبة 
البرامج التح�سيرية حول اليوم الوطني ، وما تم ا�ستعرا�سه من جوانب تاريخية، واإلقاء ال�سوء 
هذا  بناء  في  الم�ساهمة  ال�سعودية  والنخب  الرموز  ودور   ، القيادة  وحكمة  الوطن  م�سيرة  على 

الوطن.
وعبر اأحد الطالب عن اإعجابه الكبير بالم�سيرة التاريخية للمملكة وتاريخها المجيد. فيما 
اأو�سح طالب اآخر باأن الحوار الطالبي �ساهم باإلقاء ال�سوء الكبير على الدور التاريخي للملك 
النا�سعة  الحقائق  الحوارات تجلي كثيرا من  ب��اأن مثل هذه  – موؤكدا  – رحمه اهلل  عبدالعزيز 

لبلدنا وقادتنا ورموزنا.
وانتماء  بجهد  للعمل  يدفعنا  اأمرنا  وولة  لقادتنا  الم�سيء  التاريخ  اأن  على  اآخر  وركز طالب 
العالقات  وح��دة  رئي�س  اللقاء  وق��دم  قلوبنا،  على  العزيز  الوطن  هذا  بناء  في  للم�ساهمة  اأ�سيل 
اأبا الخيل وم�سرف نادي البرامج التح�سيرية  العامة والإعالم بالعمادة الأ�ستاذ : فهد بن علي 

الدكتور اأ�سامة المو�سى.

لقاءات حوارية لطالب التحضيرية

ت��ن��ظ��م ع����م����ادة ال���ب���رام���ج ال��ت��ح�����س��ي��ري��ة 
ف��ع��ال��ي��ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ت��ع��ددة وم��ن��ه��ا ت��ع��زي��ز 
ال�����ج�����ودة ف����ي ال��ت��ع��ل��ي��م ل���ط���الب ال���ب���رام���ج 
ال��ت��ح�����س��ي��ري��ة ل���ت���واك���ب م�����س��ي��رة ال��ع��م��ل��ي��ة 
التعليمية وتطوراتها المتالحقة، وا�ستجابة 
تطبيق  التعلم  م��ه��ارات  م��ق��رر  تبنى  ل��ذل��ك 
معايير الجودة في التعليم من خالل توحيد 
اأداء الطالب  التدري�سية وتقويم  الإج��راءات 
�سمن اإطار علمي منظم بهدف اإتقان العمل 
واإجادته، لحديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
اأحدكم عماًل  اإذا عمل  اهلل يحب  اإن   « و�سلم 

اأن يتقنه«. 
تعزيز  ج��وان��ب  بع�س  على  الأمثلة  وم��ن   
اآل��ي��ة  تطبيق  ط��ري��ق��ة  التعليم  ف��ي  ال���ج���ودة 
ال��ت��ق��وي��م ب�����س��ك��ل ع��ل��م��ي ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�����داف 
والتي  الجامعة،  ف��ي  والخ��ت��ب��ارات  ال��درا���س��ة 
ت��ت�����س��م��ن ع������دة م����ح����اور م���ن���ه���ا ال��ح�����س��ور 
وال����م���������س����ارك����ة وال����ت����ف����اع����ل والخ�����ت�����ب�����ارات 
ال��ق�����س��ي��رة وال��ت��ك��ل��ي��ف��ات وم���ن ذل���ك ال��ورق��ة 
البحثية)البحث العلمي( حيث اإنها من اأهم 
التكليفات في التقويم الم�ستمر واأ�سا�سها اأن 
ويتم  اإعدادها،  ي�سترك مجموعة طالب في 
اختيار اإحدى الجل�سات التدريبية في الكتاب 

المقرر مو�سوعاً لهذه الورقة البحثية.
 واأو����س���ح)ل���� م����راآة ال��ج��ام��ع��ة( ال��دك��ت��ور/ 
على  الأكاديمي  الم�سرف  المقاطي  طعي�س 
مهارات التعلم اأن من ال�سروري اتباع اأ�سلوب 
اإداري يتنا�سب مع تطبيق مفهوم الجودة في 
وينبغي  الجودة،  اإدارة  تطبيق  اأي:  التعليم، 
بالمرونة  الإداري  الأ�سلوب  ه��ذا  يت�سف  اأن 
واإع����ط����اء ال���ح���ري���ة ف���ي ط��ري��ق��ة ال��ت��دري�����س 
عر�س  ف��ي  ال�ستقاللية  الم�ساحة  وزي����ادة 
الم�سرف  اإلى منح  بالإ�سافة  العلمية  المادة 
للم�ساركة  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  الفر�سة 
ف��ي و���س��ع الأه����داف وات��خ��اذ ال��ق��رارات وحل 
العملية  م�سيرة  تعتر�س  ال��ت��ي  الم�سكالت 

التعليمية.  

تعزيز الجودة في 
التعليم لطالب البرامج 

التحضيرية

العمادة  التعريفي لطالب  البرنامج الإر�سادي  البرامج التح�سيرية  اأقامت عمادة 
الإر���س��ادي  الفلم  اللقاء عر�س  خ��الل  وت��م  ال��دي��ن،  اأ���س��ول  بكلية  الكبرى  القاعة  في 
بعمادة  وتعريفهم  الجامعي،  بالنظام  الطالب  وتعريف  الم�ستجدين،  الطالب  على 
الت�سكين  طريقة  مثل  التنظيمية  باللوائح  البنود  اأهم  و�سرح  التح�سيرية،  البرامج 
في التخ�س�سات بعد انتهاء البرنامج التح�سيري، وطريقة ح�ساب المعدل التراكمي، 
ب�سرورة  ال��ط��الب  على  التنبيه  ت��م  كما  ال��م��ق��ررات.  لجميع  الحرمان  ح�ساب  واآل��ي��ة 
اللتزام بال�سلوك المنا�سب للطالب الجامعي كعدم التدخين داخل الحرم الجامعي 
مع  مفتوح  لقاء  اأقيم  البرنامج  ختام   وف��ي  بذلك.  الخا�سة  العقوبات  لئحة  وبيان 
والنظام  التح�سيرية،  بالبرامج  يتعلق  فيما  ا�ستف�ساراتهم  على  لالإجابة  الطالب 
بالمرحلة  وتعريفهم  الطالب،  توعية  اإل��ى  يهدف  البرنامج  هذا  ب��اأن  الجامعي،علماً 
وتو�سيح  الم�ستجدين،  الطالب  مع  التح�سيرية  البرامج  عمادة  ودور  الجامعية، 
والخدمات  الأك��ادي��م��ي،  الإر���س��اد  ومكاتب  العمادة،  في  الأك��ادي��م��ي  الإر���س��اد  ق�سم  دور 
التي تقدمها لهم، وتعريف الطالب باللوائح، والأنظمة الخا�سة بالجامعة، وعمادة 
البرامج التح�سيرية وتغيير نمط التفكير العتمادي لدى الطالب اإلى ال�ستقاللية، 
واجهتهم  التي  والم�ساكل  الطالب،  ل�سكاوى  ال�ستماع  تم  الذات.كما  على  والعتماد 
خالل الفترة ال�سابقة من الف�سل الدرا�سي الحالي لإيجاد الحلول المنا�سبة، وقد تم 
البرامج  م�سارات  م�ساٍر من  كل  داخل  المتاحة  التخ�س�سات  بجميع  الطالب  تعريف 

التح�سيرية، واآلية الت�سكين في التخ�س�سات .  

برنامج إرشادي للطالب المستجدين
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محاضرة بعنوان: )الحرف العربي( في كلية اللغة العربية
وبالتعاون  العربية،  اللغة  كلية  اأقامت 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز  مع مركز 
الدولي لخدمة اللغة العربية، محا�سرة 
بعنوان: »الحرف العربي«  يوم الثالثاء  

الما�سي، بالقاعة الكبرى في الكلية.
وق�����دم ال��م��ح��ا���س��رة ����س���ع���ادة الأ����س���ت���اذ 
الدكتور يو�سف الخليفة اأبو بكر )رئي�س 
م��رك��ز ي��و���س��ف ال��خ��ل��ي��ف��ة ل��ك��ت��اب��ة ال��ل��غ��ات 
اللغة  معهد  وم�ست�سار  العربي،  بالحرف 

العربية بجامعة اإفريقيا العالمية(.
��ر ع��ن م�سيرة  وق���د ت��ح��دث ال��م��ح��ا���سِ

الحرف العربي وتطوره واإ�سالحه حتى �سار حرفا 
عالميا كتبت به لغات ال�سعوب الإ�سالمية، واأ�سبح 

اإلى  المحا�سر  واأ���س��ار  الإ�سالمية،  الفنون  من  فنا 
كتابة  العربي في  الحرف  واجهها  التي  ال�سعوبات 
لغات الم�سلمين وتحولها اإلى الحرف الالتيني ثم 

عودتها، كما تحدث عن التطورات التقنية 
 التي حدثت في حو�سبة الحرف العربي.

ال��م��ح��ا���س��رة ت�سلم الأ���س��ت��اذ  ن��ه��اي��ة  وف���ي 
اأبو بكر وعميد  الخليفة  الدكتور يو�سف 
ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور 
من  ت��ذك��اري��ي��ن  درع��ي��ن  الفي�سل  محمد 
بن  عبداهلل  الملك  لمركز  العام  الأمين 
عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية 

د. عبداهلل الو�سمي.
برنامج  المحا�سرة �سمن  وتاأتي هذه 
ال�سراكة العلمية بين كلية اللغة العربية 
الدولي  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  الملك  مركز  م��ع 

لخدمة اللغة العربية.

جوالت ميدانية لوحدات الجامعة 

وال��ج��ولت  ع���ددا م��ن الج��ت��م��اع��ات  وال��ج��ودة  التقويم  ع��م��ادة  ُتنظم 
لممار�سات  الأداء  موؤ�سرات  لتقييم  الجامعة  وح��دات  لكافة  الميدانية 
الجودة في كل المجالت )الأكاديمية، الإدارية والخدماتية(. كما تقوم 
العمادة بالعمل على تطوير الممار�سات الجيدة وبناء خطط لتح�سين 

الأداء في الممار�سات ذات الم�ستوى المتدني.
اأن  الجبير  �سليمان  الدكتور  والجودة  التقويم  عميد  اأك��د  من جانبه 
الأكاديمي  العتماد  تحقيق  نحو  مر�سومة  خطط  على  ت�سير  الجامعة 
الذي هو اأحد اأهداف الخطة الإ�ستراتيجية للجامعة ا�ستعدادا لبرنامج 
المملكة 2030،  روؤية  لالإ�سهام في تحقيق  �سعياً  الوطني 2020  التحول 
اأ�سار وكيل العمادة ل�سوؤون العتماد الأكاديمي ورئي�س فرق العمل  كما 
للم�سروع الدكتور عبداهلل الأ�سمري باأن الجامعة قطعت مرحلة كبيرة 
الجامعة  ل��دى  اأن  اأو���س��ح  كما  الأك��ادي��م��ي،  العتماد  متطلبات  لتحقيق 
الكثير من الممار�سات التي تميزها عن كثير من جامعات محلية ودولية 
ع��دة مثل )خدمة  م��ج��الت  ف��ي  المقدمة  ف��ي  الجامعة  �ستجعل  وال��ت��ي 
المجتمع، ورعاية المعرفة من خالل تعدد الفروع المحلية والدولية(.

مركز الخدمات الطبية يشارك في اليوم العالمي للسكري
الخدمات  بمركز  ال�سحي  التثقيف  لجنة  تنظم 
العالمي  )ال��ي��وم  بمنا�سبة  البرامج  من  ع��ددا  الطبية 
العام  الم�سرف  الطب  كلية  عميد  برعاية  لل�سكري( 
خالد  الدكتور  الأ�ستاذ  الطبية  الخدمات  مركز  على 
كلية  وكيل  وباإ�سراف  عبدالرحمن،  اآل  عبدالغفار  بن 
بن  يا�سر  ال��دك��ت��ور  الطبية  ال��خ��دم��ات  ل�����س��وؤون  الطب 
را�سد ال�سريف، وبم�ساركة رئي�س ق�سم ال�سحة العامة 
بن  محمود  الدكتور  ال�سحي  التثقيف  لجنة  ورئي�س 
عبدالرحمن بن محمود. واأو�سح اأمين ومن�سق لجنة 
والكبد  اله�سمي  الجهاز  ا�ست�ساري  ال�سحي  الثقيف 
اأن فعاليات  اآل لبان  اإبراهيم  الدكتور عبدالمجيد بن 
التوعية  على  تركز  لل�سكري(  العالمي  )اليوم  برامج 
المحتملة  م�ساعفاته  وتاأثير  ال�سكري  داء  بمخاطر 
الكلوي  والف�سل  الدماغية  وال�سكتة  القلبية  كالنوبة 
اإلى اأنه في كل عام  والعمى وت�سرر الأع�ساب، م�سيراً 
يتم التركيز في )اليوم العالمي لل�سكري( على اأهمية 

الفح�س ل�سمان الت�سخي�س المبكر لمر�س ال�سكري.
ال�سحي  الثقيف  لجنة  اأن  لبان  اآل  الدكتور  وبين 
التثقيفية  والفعاليات  المحا�سرات  من  عددا  �ستنظم 

بوحدات الجامعة، كالتالي:
اليوم  الطبية  الخدمات  مركز  في  الحملة  �ستبداأ 
�سباحاً  الثامنة  ال�ساعة  م��ن  2016/11/20م  الأح���د 
والن�ساء،  الرجال  بق�سمي  ظهراً  الثانية  ال�ساعة  حتى 
عن  تثقيفية  علمية  م��ح��ا���س��رة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وتت�سمن 
ال���ت���ط���ورات ال��ح��دي��ث��ة ف���ي م��ج��ال ال�����س��ك��ري، وور���س��ة 
وتقديم  ال���دم،  وده���ون  ال�سكري  م��ع��دل  وقيا�س  عمل 
والمر�سى،  للمراجعين  الهامة  والن�سائح  الم�سورة 
على  ال�����س��ك��ري،  لم�ساكل  تو�سيحية  ���س��ور  وم��ع��ر���س 
ال��ط��ب من  كلية  ف��ي  الث��ن��ي��ن  غ���داً  الحملة  ت��ك��ون  اأن 
ال�ساعة العا�سرة �سباحاً حتى ال�ساعة الواحدة ظهراً، 
وتت�سمن الفعالية ور�سة عمل وقيا�س معدل ال�سكري 
لمر�سى  والن�سائح  الم�سورة  وتقديم  ال���دم،  وده���ون 

ال�سكري وتوعية المراجعين.
وت���وا����س���ل ال��ح��م��ل��ة ن�����س��اط��ات��ه��ا ف���ي ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
العا�سرة  ال�ساعة  م��ن  ال��ث��الث��اء  غ��د  بعد  الجتماعية 
ال����واح����دة ظ���ه���راً، وتت�سمن  ال�����س��اع��ة  ح��ت��ى  ���س��ب��اح��اً 
وده��ون  ال�سكري  معدل  وقيا�س  عمل  ور�سة  الفعالية 
ال�سكري،  ع��ن  وت��وع��وي��ة  تثقيفية  وم��ح��ا���س��رة  ال����دم، 
وال��ط��الب،  ال��ك��ل��ي��ات  من�سوبي  م��ع  تفاعلية  ول���ق���اءات 
وتقديم الدعم والم�سورة للمر�سى وتوعية الجمهور.

وخ�����س�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة ل��ل��ت��ث��ق��ي��ف ال�����س��ح��ي ب��ع��د غد 
الثالثاء لمدينة الملك عبداهلل للطالبات من ال�ساعة 
التا�سعة �سباحاً حتى ال�ساعة الواحدة ظهراً، وتت�سمن 
وده��ون  ال�سكري  معدل  وقيا�س  عمل  ور�سة  الفعالية 
ال����دم، وت��ق��دي��م ال��دع��م ال��ط��ب��ي وال��م�����س��ورة ال�سحية 
ع��ام��ة،  ب�سفة  وال��ط��ال��ب��ات  خ��ا���س��ة  ب�سفة  ل��ل��م��ر���س��ى 
الطالبات  م��ع  وتثقيفية  ت��وع��وي��ة  تفاعلية  ول���ق���اءات 

والمن�سوبات. 

عميد كلية الحاسب يزور تقنية المعلومات

الإدارات  وم��دراء  الجندل،  وليد  الدكتور  المعلومات  تقنية  عميد  ا�ستقبل 
في العمادة، عميد كلية علوم الحا�سب والمعلومات الدكتور وليد الرو�سان، 
يرافقه عدد من وكالء الكلية وروؤ�ساء الأق�سام، وبحث الجانبان �سبل التعاون 
الم�سترك و�سبل تعزيزها، حيث رحب الدكتور الجندل بال�سيوف معرباً عن 
العمادة،  العمادة، وقدم لهم لمحة موجزة عن  بتواجدهم في رحاب  �سعادته 
م�سيراً اإلى اأنها تحوي اأحدث الأنظمة التقنية والأجهزة والخوادم التي تي�سر 
وت�سهل عمل قطاعاتها، وقال: اإن الجامعة اهتمت بالتقنية الحديثة واأدخلتها 
في كافة المجالت العلمية والعملية والإداري��ة، واأكد على اأن العمادة ترحب 

بجميع وحدات الجامعة وكلياتها دائماً. 
وفي الختام، اأعرب الوفد الزائر عن بالغ �سعادتهم بما �ساهدوه في عمادة 
واأ���س��ادوا  فيها،  الم�ستخدمة  بالتقنيات  اإعجابهم  واأب���دوا  المعلومات،  تقنية 

بالدور المتميز الذي تتميز به العمادة في المجال التقني.

العالقات العامة في »اللغة العربية« تعقد اجتماعها األول
ع����ق����دت وح�������دة ال����ع����الق����ات ال���ع���ام���ة 
والإع����������الم ف����ي ك���ل���ي���ة ال���ل���غ���ة ال��ع��رب��ي��ة 
الما�سي،  الأح����د  ي���وم  الأول  اجتماعها 
برئا�سة �سعادة عميد كلية اللغة العربية 
الدكتور محمد بن عبدالعزيز الفي�سل.

واف���ت���ت���ح ال���دك���ت���ور ال��ف��ي�����س��ل ال��ل��ق��اء 
ل�سعادة  وت��ق��دي��ره  ���س��ك��ره  ع��ن  بالتعبير 
ال��ع��م��ي��د ال�����س��اب��ق ال���دك���ت���ور اأح���م���د بن 
م��ح��م��د ال��ع�����س��ي��ب ول��ج��م��ي��ع ال���زم���الء 
ال�سنتين  خ��الل  للكلية  ق��دم��وه  م��ا  على 
ع��دداً  الج��ت��م��اع  ناق�س  ث��م  الما�سيتين. 
ال��م��ب��ادرات والأف��ك��ار طويلة المدى  م��ن 
واآدابها  العربية  اللغة  خدمة  مجال  في 
واأو�سى  الكلية،  م�سوؤولية  من  انطالقاً 
وعر�سها  الجوانب  جميع  من  بدرا�ستها 

في الجتماع القادم لمناق�ستها .

ا�ستعدادات  الجتماع  ا�ستعر�س  كما 
للغة  العالمي  باليوم  لالحتفاء  الكلية 
 . التو�سيات  م��ن  ع���دداً  وات��خ��ذ  العربية، 
ت�سّور  ب��اإع��داد  ال��وح��دة  الفي�سل  ووج���ه 
ممثًا  للكلية  االإع��ام��ي  للن�صاط  ع��ام 
التوا�سل  وو�سائل  الر�سمي،  الموقع  في 
الج����ت����م����اع����ي ال���م���رت���ب���ط���ة ب������ه، وذل�����ك 

الكلية  مجل�س  اج��ت��م��اع  ف��ي  لمناق�ستها 
تمهيداً لإقرارها . وختم الفي�سل اللقاء 
ب��ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م��راج��ع��ة جميع 
الأن�سطة والفعاليات ال�سابقة والجديدة 
ال��ك��ل��ي��ة، وال��ب��ح��ث ع��ن �سيغ ت�سمن  ف��ي 
م��واك��ب��ت��ه��ا ل��الأب��ع��اد ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��م��ك��ّون��ة 
من  انطالقا  2030م،  ال�سعودية  ل��روؤي��ة 

فتح  على  الجامعة  مدير  معالي  حر�س 
ال���م���ج���ال ل����وح����دات ال��ج��ام��ع��ة لإط����الق 
اأه��داف  تحقق  التي  والأف��ك��ار  المبادرات 
ال���روؤي���ة . وق���د ح�����س��ر الج��ت��م��اع وك��ي��ل 
محمد  د.  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون  ال��ك��ل��ي��ة 
ب���ن ع��ب��د ال����واح����د ال��م�����س��ع��ود، و���س��ع��ادة 
�سعد  بن  محمد  د.  الجامعة  قناة  مدير 
قناة  في  البرامج  و�سعادة مدير  الدكان، 
الرحمن  عبد  بن  �سعد  الجامعة الأ�ستاذ 
موقع  على  و�سعادة الم�سرف   ، النفي�سة 
اأح���م���د  ب����ن  خ���ال���د  د.  الكلية الدكتور 
الرفاعي ، و�سعادة رئي�س وحدة العالقات 
بالكلية الأ�ستاذ اأحمد  والإع���الم  العامة 
ال�سمري، و�سعادة ع�سو  خ���ل���ف  ب����ن 
م��راآة  �سحيفة  ف��ي  �سكرتارية  التحرير 

الجامعة الأ�ستاذ فار�س العبيد.

الشريف يزور كلية الشريعة باألحساء

را�سد  بن  يا�سر  الدكتور  الطبية  الخدمات  ل�سوؤون  الطب  كلية  وكيل  زار 
ال�سريف كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية بالأح�ساء، واطلع على الخدمات 
الطبية في الكلية واأق�سامها »الطوارئ وال�سيدلية والمختبر وق�سم الأ�سعة«،  
منوها باأن الهدف الرئي�س من الزيارة هو تلم�س احتياجات الخدمات الطبية 
في  اهتمامهم  محور  هي  التي  ومطالبهم  المر�سي  واحتياجات  بالأح�ساء 

الخدمات الطبية، وكيفية تطوير الخدمات بما يلبي احتياجاتهم.

برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس
البرامج  الجامعي، مجموعة من  التعليم  بعمادة تطوير  الجامعة ممثلة  تقيم 
حكمهم  ف��ي  وم��ن  ال��ت��دري�����س  هيئة  اأع�����س��اء  ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  التدريبية 

بالجامعة، خالل الف�سل الدرا�سي الأول للعام الجامعي الحالي.
الإنترنت  عبر  المعرفية  الرحالت  ا�ستراتيجيات  التدريبية:  البرامج  وت�سمل 
التدري�س  ال�سحابي في  التخزين  تقنيات  الجامعي، وتوظيف  والتعلم  التعليم  في 
وا�ستخدام  التعليمية،  العملية  ف��ي  الإلكترونية  ال��ج��داول  وا�ستخدام  الجامعي، 
التدري�س  في  المفتوحة  والم�سادر  الجامعي،  التدري�س  في  الذهنية  الخرائط 
وا�ستخدام  الجامعي،  الطالب  لدى  العقل  عادات  تنمية  وا�ستراتيجيات  الجامعي، 
التدري�س المقلوب في التعليم الجامعي، وتوظيف ا�ستراتيجيات التفكير المت�سعب 

في التدري�س الجامعي، وبناء الختبارات التح�سيلية.
وعلى الرغبين بالم�ساركة في هذه البرامج تعبئة النموذج )ا�ستمارة التر�سيح( 
واإع��ادة  المعهد  اأو  الكلية  وعميد  الق�سم  رئي�س  من  م�سادقته  ثم  وم��ن  وطباعته 

اإر�ساله اإلى عمادة تطوير التعليم الجامعي على البريد الإلكتروني للعمادة.

.. وبرامج تدريبية لعضوات هيئة 
التدريس

مجموعة  الجامعي،  التعليم  تطوير  بعمادة  ممثلة  الجامعة،  تقيم 
من البرامج التدريبية الداخلية التي ت�ستهدف ع�سوات هيئة التدري�س 
للعام  الأول  ال��درا���س��ي  الف�سل  خ��الل  بالجامعة،  ف���وق(  فما  )محا�سر 
الداخلية:  التدريبية  البرامج  مجموعة  وتت�سمن  الحالي.  الجامعي 
القاعات  في  ال�سفية  والإدارة  الجامعي،  التعليم  لتن�سيط  ا�ستراتيجيات 
الجامعية، ومهارات تدري�س لالأعداد الكبيرة، وا�ستخدام الهواتف الذكية 
وبناء  الجامعي،  التقويم  في  حديثة  واأ�ساليب  الجامعي،  التدري�س  في 
الختبارات التح�سيلية. ولمن ترغب بالم�ساركة في هذه البرامج عليها 
الموقع  للجامعة من خالل  الإلكترونية  البوابة  مبا�سرة من  الت�سجيل 
النموذج  بتعبئة  وذل��ك  الجامعي،  التعليم  تطوير  لعمادة  الإل��ك��ت��رون��ي 

المرفق واإعادة اإر�ساله على البريد الإلكتروني للعمادة.
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استخدام منصة العرض اإللكترونية في التدريس

 �سارك اأ�ستاذ الخدمة الجتماعية في الجامعة الدكتور 
را�سد بن �سعد الباز، في الموؤتمر الدولي للكوارث والمخاطر 
ال��ذي عقد ف��ي مدينة داف��و���س ب�سوي�سرا تحت رع��اي��ة عدد 
»الجهود  ع��ن  علمية  ب��ورق��ة  المتحدة  الأم���م  م��ن منظمات 
الإغاثية لمركز الملك �سلمان لالإغاثة والأعمال الإن�سانية«، 
وا�ستعر�س الجهود الدولية المتميزة لمركز الملك �سلمان 
اأن��ه رغ��م حداثة  اإل��ى  لالإغاثة والأع��م��ال الإن�سانية، م�سيراً 
اأّن جهوده فاقت العديد من المراكز المماثلة.  اإل  المركز 
والأع��م��ال  لالإغاثة  �سلمان  الملك  مركز  اأّن  الباز  د.  وبين 
الإن�سانية يعمل من خالل تبني برامج م�سممة وفق معايير 
المجتمعات  لم�ساعدة  ال���ك���وارث  ف��ي  ال��ت��دخ��ل  ف��ي  عالمية 
الكريمة  الحياة  وتاأمين  العالم  بقاع  المنكوبة في مختلف 
المركز  ويتميز  وجماعات.  اأف���راداً  الكوارث  للمتاأثرين من 
بتنوع م�سروعاته وبرامجه حيث ل يقت�سر على مجال واحد 

ولكن ي�سمل العديد من المجالت والخدمات. ويعمل المركز 
نجدة  في  والم�ساهمة  وتن�سيقه  الإغ��اث��ي  العمل  اإدارة  على 
للفئات  الدعم  تقديم  وف��ي  المنكوبة  والمجتمعات  ال���دول 
ال��دور  يعك�س  اإن�ساني  منطلق  من  حيادية  بكل  المت�سررة 
الريادي للمملكة العربية ال�سعودية في مجال الم�ساعدات 
ويحر�س  ال���دول���ي.  الم�ستوى  على  والإغ��اث��ي��ة  الإن�����س��ان��ي��ة 
المركز على و�سول الم�ساعدات لالأفراد والمجتمعات ممن 
تعر�سوا اإلى كوارث خلفتها الظروف الطبيعية اأو الحروب 
وال�سراعات اأو الفقر اأو ا�سطروا للنزوح هربا من الظروف 
اأو  اأو مذهبي  اأي اعتبار ديني  اإل��ى  النظر  القا�سية من دون 
عرقي اأو �سيا�سي اأو مناطقي، ويعمل المركز على التعامل مع 
الحالت الإن�سانية ب�سكل عاجل ووفق تنظيم موؤ�س�سي يعتمد 
على كوادر موؤهلة للتعامل مع الحالت تحت اأي ظروف وفي 
اأي مكان، ويقوم المركز بدور كبير في م�ساعدة المنظمات 

الإن�سانية  والم�ساعدات  الغوث  مجال  في  العاملة  الدولية 
ويعمل بالتن�سيق مع منظمات وهيئات عالمية ذات موثوقية 
وخبرة ودراية في مجال الإغاثة، ولأهمية ال�سراكة الدولية 
الم�ستفيدين  رقعة  وتو�سيع  المقدمة  الخدمات  ج��ودة  في 
من الخدمات، يعمل المركز مع �سركاء دوليين مثل منظمة 
الأمم  وبرنامج  العالمي  الغذاء  وبرنامج  العالمية  ال�سحة 
المتحدة للتنمية ومنظمة الغذاء والزراعة و�سندوق الأمم 
الإغ��اث��ة  وهيئة  ال��ق��ارات  عبر  واأط��ب��اء  للطفولة  المتحدة 
الإ�سالمية العالمية ومنظمة التعاون الإ�سالمي و�سندوق 
الأمم المتحدة لل�سكان ومندوبية الأمم المتحدة ال�سامية 
ال��ه��دف الأ���س��ا���س م��ن المركز  اأّن  ال��ب��از  لالجئين. واأو���س��ح 
المنكوبة  للمناطق  والإن�سانية  الإغاثية  الخدمات  تقديم 
وذل��ك  منها  التخفيف  اأو  المت�سررين  ع��ن  المعاناة  لرفع 

لتوفير حياة كريمة.

محاضرة بعنوان: ) تجربتي مع 
ترجمة كتاب(

����س���م���ن ف���ع���ال���ي���ات م��ن��ت��دى 
ال���م���ت���رج���م���ي���ن ع����ق����د م��ع��ه��د 
ال���م���ل���ك ع�����ب�����داهلل ل��ل��ت��رج��م��ة 
ب��ال��ج��ام��ع��ة، بمقر  وال��ت��ع��ري��ب 
 ( ب��ع��ن��وان  المعهد محا�سرة 
ت��ج��رب��ت��ي م���ع ت��رج��م��ة ك��ت��اب( 
الأ�ستاذ  المحا�سرة  ه��ذه  ق��دم 
ب���ك���ل���ي���ة ال����ل����غ����ات وال���ت���رج���م���ة 
ال��دك��ت��ور ف��ي�����س��ل ب���ن ع��ب��داهلل 
الحمود، وذلك بح�سور عميد 
ال���م���ل���ك ع�����ب�����داهلل ل��ل��ت��رج��م��ة 
وال���ت���ع���ري���ب ال���دك���ت���ور اأح���م���د 

عبداهلل البنيان.
وت���ن���اول ال��دك��ت��ور ال��ح��م��ود، 
في  المدونات  )ا�ستخدام  كتاب 
مبيناً  ال��ل��غ��ة(،  ت��دري�����س  ���س��ف 
التحديات التي تواجه المترجم 
ب�����س��ك��ل ع���ام والإ���س��ك��ال��ي��ات في 
ت���رج���م���ة ال��م�����س��ط��ل��ح��ات وم���ا 
ت����رج����م ب���ال���خ���ط���اء وا����س���ت���ه���ر، 
و���س��ع��ف ت��م��ك��ن ال��م��ت��رج��م في 
اإدارة  وك��ي��ف��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
ال���وق���ت لإن���ج���از ال��ت��رج��م��ة في 
ال���وق���ت ال��م��ن��ا���س��ب، ك��م��ا ق��دم 

ن�سائح عامة للمترجمين.
واأو����س���ح ال��دك��ت��ور ال��ح��م��ود، 
ت�ساعد على  التي  العوامل  اأهم 

ترجمته  المراد  الكتاب  اختيار 
واأه���م���ي���ة ال�����ق�����راءة ال��م�����س��ب��ق��ة 
للجوانب  ومنا�سبته  ل��ل��ك��ت��اب، 
واللغوية،  والثقافية  ال�سرعية 
وتدوين قائمة خا�سة للمترجم 
ب��ال��م�����س��ط��ل��ح��ات وال����ع����ب����ارات 
الم�ستخدمة لكل كتاب، اإ�سافة 
اإل�����ى ت��ن�����س��ي��ق��ات ال��م��ل��ف وع���دم 

اإطالة وقت الترجمة.
م��ن ج��ان��ب��ه، رح���ب ال��دك��ت��ور 
ال���ب���ن���ي���ان ب���ال���م�������س���ارك���ي���ن ف��ي 
ال���م���ح���ا����س���رة وال���ح���ا����س���ري���ن 
ال���ط���الب واأع�������س���اء هيئة  م���ن 
معهد  اأن  م��ب��ي��ن��اً  ال���ت���دري�������س، 
ال��م��ل��ك ل��ل��ت��رج��م��ة وال��ت��ع��ري��ب 
ح��ري�����س ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ب��ال اأك��ف��اء 
ال��م��ت��رج��م��ي��ن ع���ل���ى م�����س��ت��وى 
ال���ع���ال���م ل��خ��دم��ة ه����ذا ال��وط��ن 
وال���س��ت��ف��ادة منهم،  واإف��ادت��ه��م 
ك���م���ا وج�����ه ال�����دع�����وة ل��ل��ج��م��ي��ع 
بح�سور المحا�سرات التي تقام 
اأ�سبوعياً في المعهد، من خالل 
موقع  عبر  مواعيدها  متابعة 
ال��م��ع��ه��د ف���ي م��وق��ع ال��ت��وا���س��ل 
ختام  وف��ي  تويتر،  الجتماعي 
المعهد  عميد  كرم  المحا�سرة 

الم�ساركين في المحا�سرة. 

كلية الشريعة تكرم 
�لأحد 29 محرم 1438هـ - األخيرةطالبات الدراسات العليا

�لمو�فق 30 �أكتوبر 2016م
�ل�سنة )36( �لعدد )705(

معًا ضد اإلنفلونزا الموسمية

الصغير وكياًل للجامعة لخدمة 
المجتمع وتقنية المعلومات

كتبت: وفاء الفهيد
اح��ت��ف��ل��ت ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة ب��ط��ال��ب��ات ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا 
المتفوقات للعام الجامعي 143٧-1438 ه� في القاعة الكبرى 
األقت  ثم  للطالبات،  بم�سيرة  الحفل  بداأ  حيث   )323( بمبنى 
كلمة  العمران  اأروى  الدكتورة  العليا  للدرا�سات  الكلية  وكيلة 
متميزة  نخبة  بتكريم  الكلية  ف��ي  �سعادتهم  ع��ن  فيها  عبرت 
الالتي  الم�ستويات  المتفوقات بجميع  الطالبات  بناتهن  من 

جعلن الجامعة تفخر بهن وتمنحهن كبير الثقة.
في  والج��ت��ه��اد  المثابرة  على  الطالبات  ال��ع��م��ران  وح��ث��ت 
طلب العلم ال�سرعي لخدمة الدين والوطن ثم تحدثت عن 
ق�سية المحافظة على الم�ستوى العلمي، موؤكدة على �سرورة 
العام  بالم�ستوى  للنهو�س  الزميالت  بين  وال��ب��ذل  التعاون 

مختتمة كلمتها التوجيهية بالدعاء لهن بالتوفيق وال�سداد.
ك��م��ا ا���س��ت��م��ل ال��ح��ف��ل ع��ل��ى ���س��ي��اف��ة وم�����س��روب��ات للح�سور 
والطالبات وفي نهاية الحفل تم توزيع �سهادات التفوق على 

الطالبات.

���س��در ق����رار م��ع��ال��ي وزي��ر 
بن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  التعليم 
م���ح���م���د ال���ع���ي�������س���ى ب��ت��ك��ل��ي��ف 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
ع����ب����داهلل ال�������س���غ���ي���ر وك���ي���اًل 
المجتمع  لخدمة  للجامعة 

وتقنية المعلومات.
واأع����������رب م���ع���ال���ي م���دي���ر 

اأبا الخيل، عن  �سليمان بن عبداهلل  الدكتور  الأ�ستاذ  الجامعة 
له  اهلل  �سائاًل  الثقة،  بهذه  ال�سغير  للدكتور  ال�سادقة  تهنئته 
العون والتوفيق وال�سداد واأن يعينه على تاأدية ما ي�سند له من 
اأعمال، واآماًل اأن يوفق في موا�سلة ال�سير نحو تحقيق الأهداف 
وطموحات  اأم��ان��ي  يحقق  بما  لبلوغها  الجامعة  ت�سعى  التي 
ال��دك��ت��ور عبدالرحمن  ال��ر���س��ي��دة. م��ن ج��ه��ت��ه، ع��ب��ر  ق��ي��ادت��ن��ا 
وتقديره  �سكره  مبدياً  التكليف،  بهذا  �سعادته  ع��ن  ال�سغير 
لمعالي وزير التعليم على هذه الثقة الغالية، ولمعالي مدير 
الجامعة على تهنئته، م�سيراً اإلى اأن هذا القرار �سيدفعه بعون 
الرقي  ف��ي  لالإ�سهام  الجهد  م��ن  المزيد  لبذل  وتوفيقه  اهلل 
اأن  اهلل  من  راجياً  الجامعة،  في  التعليمية  العملية  بم�ستوى 
يكون عند ح�سن الظن، واأن ي�سخر الجهد في خدمة الجامعة 
بما يتوافق مع اأهدافها ومكانتها العلمية والعالمية، واأن يقدم 
التعليم بمملكتنا  الر�سيدة في تطوير  القيادة  ما يحقق روؤية 
الغالية. ويعتبر الدكتور ال�سغير من الكفاءات العلمية، حيث 
اإنه حا�سل على درجة الماج�ستير والدكتوراه من جامعة براد 
وح�سر  الأعمال،  اإدارة  تخ�س�س  في  المتحدة  بالمملكة  فورد 
الكثير من الموؤتمرات وور�س العمل، وكان ي�سغل  و�سارك في 
والعلوم  القت�ساد  بكلية  الأع��م��ال  اإدارة  ق�سم  رئي�س  من�سب 
الإدارية، كما �سغل من�سب عميد �سوؤون الطالب في الجامعة، 

ويمتلك العديد من الخبرات العملية.

خالل مشاركته في المؤتمر الدولي للكوارث والمخاطر.. الباز:

مركز الملك سلمان لإلغاثة يعمل وفق معايير عالمية 

باأدائها  لالرتقاء  الطموحة  الجامعة  م�ساعي  اإط��ار  في 
وب��رام��ج��ه��ا وتحقيق الأه�����داف ال��م��ن��وط��ة ب��ه��ا، واإدراك������اً من 
ال��ج��ام��ع��ة ب��اأه��م��ي��ة وف��اع��ل��ي��ة دم����ج ال��ت��ق��ن��ي��ة ف���ي ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال��م��خ��رج��ات التعليمية  ال��ت��دري�����س��ي��ة وان��ع��ك��ا���س��ه��ا ف��ي ج���ودة 
والمعارف  والخبرات  للمهارات  الجامعي  الطالب  واكت�ساب 
لتح�سين  كبيرة  بجهود  الجامعة  تقوم  فاعلية،  اأكثر  ب�سكل 
وتطوير البيئة التعليمية، وذلك من خالل تجهيزها باأحدث 
ع�سو  ت�ساعد  التي  الحديثة  التعليمية  والتقنيات  الأجهزة 
هيئة التدري�س على تح�سين نوعية التعليم وزيادة فعاليته،  
القاعات  بع�س  و�سمن تلك الجهود جهزت الجامعة حديثاً 
الدرا�سية في المعاهد العليا وكليات الجامعة ببروجكترات 
التقنيات  اإلكترونية، حتى يتم ال�ستفادة من هذه  ومن�سات 
التدري�س  في  التدري�س ل�ستخدامها  هيئة  اأع�ساء  قبل  من 

الجامعي.
مع  بالتعاون  الجامعي  التعليم  تطوير  ع��م��ادة  وتتولى 
عمادة تقنية المعلومات تدريب جميع من يرغب من اأع�ساء 
على  تاأهيلهم  اأج���ل  م��ن  حكمهم  ف��ي  وم��ن  ال��ت��دري�����س  هيئة 
عليه  وبناء  الجامعي.  التدري�س  في  التقنية  هذه  ا�ستخدام 
العلوم  كلية  ف��ي  ال��ور���س  ه��ذه  اأول���ى  بتنظيم  العمادة  قامت 
التدري�س ومن في  هيئة  اأع�ساء  تدريب  بهدف  الجتماعية 
E-POD -  حكمهم على ا�ستخدام من�سة العر�س الإلكترونية

UM في التدري�س الجامعي. وتاأتي هذه الور�سة �سمن خطة 

متكاملة تقوم بها عمادة تطوير التعليم الجامعي ت�ستهدف 
بالجامعة  حكمهم  في  ومن  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  تدريب 
التدري�س،  الحديثة في  التعليم  التقنيات  تفعيل ودمج  على 
وذلك بدعم م�ستمر ومتابعة وتوجيه من قبل معالي مدير 
ب��اأه��م��ي��ة تنظيم ور���س  ت��اأك��ي��د معاليه  ال��ج��ام��ع��ة م��ن خ���الل 
ع��م��ل ن��وع��ي��ة ت��الم�����س اح��ت��ي��اج��ات اأع�����س��اء وع�����س��وات هيئة 
الذي  الأم��ر  وتلبي متطلباتهم،  التدري�س ومن في حكمهم 
والرقي  بالجامعة  التعليمية  العملية  تطوير  على  ينعك�س 
بم�ستواها.  واأو�سح عميد تطوير التعليم الجامعي الدكتور 
خطة  �سمن  ياأتي  الور�سة  ه��ذه  تنظيم  اأن  ال�سدحان  غ��ازي 

وع�سوات  اأع�ساء  تطوير  ت�ستهدف  العمادة  ل��دى  متكاملة 
بدعم  وذل���ك  حكمهم،  ف��ي  وم��ن  بالجامعة  التدري�س  هيئة 
م�ستمر ومتابعة وتوجيه من قبل معالي مدير الجامعة من 
خالل تاأكيد معاليه باأهمية تنظيم ور�س عمل نوعية تالم�س 
احتياجات اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س ومن في حكمهم 
وتلبي متطلباتهم، الأمر الذي ينعك�س على تطوير العملية 

التعليمية بالجامعة والرقي بم�ستواها. 
ال�����س��دح��ان ع��ل��ى م��ا لم�سه م��ن حر�س  ال��دك��ت��ور  واأث���ن���ى 
المتدربين على الم�ساركة في هذه الور�س وتطوير مهاراتهم 
له  �سيكون  التدريبية مما  الور�سة  وتفاعلهم خالل  واأدائهم 
الأثر الإيجابي على م�سيرة تطوير عملية التدري�س بالكلية.

لم�ساركتها  المعلومات  تقنية  ع��م��ادة  ال�����س��دح��ان  و�سكر 
العلوم  لكلية  ممتد  وال�����س��ك��ر  ال��ور���س��ة  تنفيذ  ف��ي  ال��ف��اع��ل��ة 
تعاونهم  على  الكلية  ووك��الء  بعميدها  ممثلة  الجتماعية 
المثمر الذي كان له الأثر الإيجابي على نجاح هذه الور�سة 
التعليم  تطوير  عميد  وختم  المن�سودة.  اأهدافها  وتحقيق 
الأ�ستاذ  الجامعة  بال�سكر لمعالي مدير  الجامعي ت�سريحه 
اأبالخيل على اهتمامه، موؤكداً  �سليمان بن عبداهلل  الدكتور 
اأن هذا الور�سة وغيرها من الور�س التدريبية تاأتي ا�ستجابة 
التعليمية،  العملية  تطوير  اإل��ى  الهادفة  معاليه  لتوجيهات 

الأمر الذي ي�سهم في تحقيق ر�سالة واأهداف الجامعة.


